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Babasının inşa ettiği 20 yıllık sitenin oturma izni yok

Orası-burası derken 10 yıldır temel bile atamadık

BORNOVA Belediye Başkanı
CHP’li Olgun Atila’nın oturduğu,
babası Halil Atila tarafından inşa
edilen site, 20 yıldır oturma ruhsatı
alamadığı için, imar arşivle-
rinde “Kaçak bina” olarak
tanımlanıyor. Başkan
Atila ve aynı sitede yaşa-
yan komşuları, ruhsata
aykırı eklentiler nedeniyle
yıllardır zor durumdalar.

BAYRAKLI Belediyesi Yapı Ruhsat
Dairesi’ne göre, Başkan Atila’nın
oturduğu siteye alan sınırlarına

uyulmadığı ve balkon bölümleri-
nin plana göre fazlası olduğu
için ruhsat verilemiyor. Bir yet-
kili, plana aykırı inşa edilen

bölümlerin yıkılması halinde,
ruhsatın verilip verilmeye-

ceğinin gündeme gelece-
ğini söyledi. 7’DE

Yine Alsancak’a
MUHTAC KALDIK

Ünlülerin
bikinileri

yürek
hoplatıyor

HER biri ortalama 100 yıllık maziye
sahip olan 4 İzmir kulübü geçtiğimiz
yıl olduğu gibi bu yıl da 1929 yılında
yapılan Alsancak Stadı’na sığmanın
hesaplarını yapmaya başladı. Emektar
stat gediklilerini bekliyor. 15’TE

Yerel ve merkezi yöne-
tim arasındaki siyasi

krizin stadyum boyutu
İzmir futbolunu etkile-

meye devam ediyor.

İzmir’in beceriksizleri
ALINAN alınsın. Yetti artık! Bir
stat dahi yapamayan beceriksiz-
leri açıklıyorum. EROL YARAŞ 3’TE

Turizmde umut
Ağustos’a kaldı

MİLYONLARCA vatandaşın san-
dığa gideceği Cumhurbaşkanlığı
seçiminde kampanyalar hızlanır-
ken söylemlerse sertleşiyor.
Vatandaşın “Ekmek için
Ekmeleddin” mi diyeceği yoksa
“Milletin adamı” Erdoğan’ı mı
seçeceği merak konusu. 6’DA

KARŞIYAKA Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, “25 sene
sonra Karşıyaka farklı olacak” diyor ve
ekliyor; “O gün bu kentte yaşayan

çocuklar bize dua edecek.
Çünkü ben siyasette is
bırakmak istemiyorum, iz
bırakmak istiyorum.”

Turizm, bu yıla dair tüm umutlarını sezon sonuna
sakladı. Çeşme ve çevresinde tedirginlik hakim.

10 Ağustos’ta Türkiye, tarihinde ilk kez cumhur-
başkanını seçecek. Seçimle gelecek Köşk’ün
yeni sahibine büyük sorumluluklar düşüyor.

Site, Bornova sınırları içindeydi. 2009’da Bayraklı’nın ilçe yapıl-
masıyla ruhsatsız konutlar bu belediyenin sorumluluğuna geçti.

3 kutuplu seçim

Anayasa
Mahkemesi
örnek oldu

AHMET YAZICIOĞLU 6’DA

Maddi kriz
kamuya

giriyor
ERDAL İZGİ 5’TE

KENDİLERİNE
güvenen ünlüler,
sıradışı bikini ve
mayolarıyla plaj-
larda boy gösteri-
yor. Siz de kendi
tatil çantanızı
hazırlarken ünlüle-
rin yaptığı kombin
bikiniler ve trend-
lerden ilham alabi-
lirsiniz. 2’DE

Hayalimdeki Karşıyaka
25 sene sonra

GAMZE KURT’UN RÖPORTAJI 10’DA

Bu da mı
gol değil?
ENDÜSTRİYEL futbolu
bir kenara bırakıp futbolun
güzel yanını görmek için
biraz geçmişe gitmek gere-
cek. Ümit Aktan’ın yazısı 15’te
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Huzurlu
Patmos
SİZ DE kafa dinlemek
istiyorsanız, bu müthiş
ada sizin için biçilmiş
kaftan. Huzurlu ve
sakin bir tatilin adresi:
Patmos. 8’DE

SİTE İNŞAATI ALAN SINIRLARINA AYKIRI

BASKAN’IN EVI
RUHSATSIZ

Metabolizmanızı hızlandırın

RAMAZAN,
hava ve sınav-
lar derken
turizm sezo-
nunun yarıdan
fazlasının dur-
gunlukla geç-
mesi sektör
temsilcilerinde
sıkıntıya yol
açtı. Çeşme’de
işletmecilerin
yüzü asıldı.
SAYFA 9’DA

Köşk’ün
91 yıllık
sahipleri

13

4

Sandık sonuçları
borsayı etkileyecek

İMAR ARŞİVLERİNE GÖRE KAÇAK BİNA

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın başı ciddi olarak dertte. Çünkü bugün Bayraklı Belediyesi
sınırları içinde kalan oturduğu dairesi, belediye kayıtlarına göre imar planına aykırı yapılar statüsünde

HERKESİN alarmı çalıyor.
İşte size sağlığınızı boz-
madan muhteşem bir
fiziğe bürünebileceğiniz
önemli tüyolar. 14’TE

Olgun
Atila

Ekmeleddin
İhsanoğlu

HHüüsseeyyiinn
MMuuttlluu

AAkkppıınnaarr
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Colour-Block trendi
Özlem Yıldız, renk bloklarından oluşan bikinisi

ile plajda mükemmel bir görünüm sağlamış.
Turkuaz mavisi ve mor renk bloklarından oluşan
bikini spor-şık eğiliminin en dikkat çekici parçala-
rından. Büstiyer şeklindeki bikini üstü ve klasik
bikini altını gold zincirle detaylandırılan tasarım
sezonun trend parçaları arasında.

Çizgili trendi
Klasikler arasına girmeye aday olan çizgilerle de

bu yaz plaj modasında sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle
siyah-beyaz çizgilerin modası sade bir görünüm sağla-
mak isteyenler için doğru seçim. Kelly Brook ve
Natascha Oakley’in de tercih ettiği klasik üçgen kesim
bikinileriyle sade-şık bir görünüm sağlamışlar.

Basic trendi
Gamze Özçelik basic kesim lacivert bikinisini

sezonun trend aksesuarlarında vücut zinciriyle
tamamlayarak hoş bir görünüm sağlayarak plaj
modasını yakalamış.

Ünlülerin

modası
ppllaajj  

2014 mayo ve bikini trend-
leri bu sezon şık, yaratıcı,
çekici tasarımlarla karşımıza

çıktı. İlgi çekici renkleri ve trend tasarım-
ları plajlarda görmeye başlamışken moda
sever ünlülerin sezonun hangi trendlerini yaka-
ladıklarını merak edenler için ünlüler ve bikini
modellerini araştırdık.

Plaj modasının vazgeçilme-
zi ve en önemli parçası şüphe-
siz ki bikiniler... Ünlüler ren-
garenk trend tasarımlı mayo ve
bikinilerle plajlarda boy gösteri-
yor. Vücutlarına uygun model-
leri seçen isimler farklı kombin-
lerle de plajlarda şık bir görü-
nüm sağlıyorlar. Sezonun renkleri
ve sıra dışı tasarım bikini ve
mayolarla tarzlarını plajlara da
yansıtmayı başarıyorlar. Kendi tatil
çantanızı hazırlarken de ünlülerin
yaptığı kombin bikiniler ve trend-
lerden ilham alabilirsiniz.
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Mix-Match�trendi
Tek renk bikinilerden sıkılanlar için mix-match

şeklinde farklı bikini alt ve üstleri de sezonun hitleri
arasında. Rachel Bilson ve Nurgül Yeşilçay da bu
trende uyanlar arasında. Siz de sevdiğiniz renklerde
ayrı satılan bikini parçalarını kombinleyebilirsiniz.

Cut-Out�trendi
Güneşlenirken çok tercih edilmese de akşamüs-

tü plaj partilerinde kullanabileceğiniz
transparan detaylı mayolarla göz alıcı bir

görünüm sağlayabilirsiniz. Neslişah
Alkoçlar’ın tercih ettiği siyah transpa-
ran detaylı mayo sezonun hit parçaları
arasında.
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Türkiye’nin uluslararası nitelikteki
ilk fuar organizasyonu; İzmir
Enternasyonal Fuarı 83’üncü

gurur yılını kutluyor. Fuar bu yıl 29
Ağustos - 7 Eylül 2014 tarihleri ara-
sında düzenlenecek.

Partner ülkenin Mauritius, odak
ülkenin Hindistan, onur konuğu ille-
rin Diyarbakır ve Malatya, temasının
Lojistik olduğu 83’üncü İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın hazırlıkları
tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl olduğu gibi bu yıl da sadece ulus-
lararası katılım holü yurt dışı katılımcı
firmalardan gelen talep doğrultusun-

da 29 Ağustos – 2 Eylül 2014 tarihle-
rinde beş gün açık kalacak. Diğer tüm
etkinlikler 10 gün boyunca devam
edecek. Bir genel ticaret fuarı niteliği
taşıyan ve Türkiye’nin ilk fuar organi-
zasyonu olan İzmir Enternasyonal
Fuarı’na her yıl yaklaşık 20 farklı ürün
grubunda, yerli yabancı bin 100’ü
aşkın firma, 60’dan fazla ülke katılı-
yor. İzmir Enternasyonal Fuarı, T.C.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesinde düzenleniyor. Fuara
girişlerde kentkart kullanılacak. İzmir
Enternasyonal Fuarı ziyaret saatleri
16.00 – 23.00 olarak gerçekleşecek.

İEF kapılarını 83. kez
açmaya hazırlanıyor

Alınacaklar alınsın.
Bana göre becerik-
sizler kim mi?

Başta İzmir Valisi derim
ve sıralamaya devam
ederim, Büyükşehir
Belediye Başkanı, AKP’li
vekiller, CHP’li vekiller,
Beden Terbiyesi Bölge
Müdürü, İZVAK Başkanı
ve bu şehirde spordan
sorumlu herkes.

İzmir’e yakışan bir stat
tartışması neredeyse on
yıldır şehrin günde-
minden düşmüyor. Ama
ne yazıktır ki lafı bol
icraatı sıfır olan yönetici-
ler sayesinde bir arpa
boyu yol alınamadı.

Şu anda tartışma
konusu olan
Karşıyaka’nın ve
Göztepe’nin mevcut stat-
larının yerine 15 bin kişi-
lik birer stat yapmak
İzmir’e yapılabilecek en
büyük kötülüktür.

Ben ve birçok
arkadaşım yıllardır
söylüyoruz ve yazıyoruz.

Düşünülen ve dayatıl-
maya çalışılan iki stat da,
her iki camianın da işini
görmez. İki kulübün de
seyirci kapasiteleri
ortadadır. Statlar ihtiyaca
cevap vermeyeceği gibi
bulundukları semtlere
başta trafik yükü olmak
üzere birçok dert getire-
cektir.

Aziz Kocaoğlu’nun
Örnekköy projesi bir şe-
kilde doğrudur.
Düşündüğü 35 bin kişilik
stat İzmir’in değil,
Karşıyaka’nın stadı olur.

Bu işin tek doğrusu
vardır. İzmir’i yeniden
futbolda adı geçen bir
şehir yapabilecek tek
proje Atatürk Stadı’nın
yıkılıp yerine yeni bir stat
yapılmasıdır.

İzmir’in merkezinde,
mevcut alana yeniden
inşa edilecek 55 bin kişi-
lik modern bir stat, hem
İzmir’de yeniden milli
maçların oynanması,
hem bir Avrupa
Şampiyonası Finali’nin
İzmir’e gelmesinin
sağlanması açısından da
önemlidir. Onun dışında
Alsancak Stadı mevcut
durumu idare etmektedir.

Ama bu kentin Valisi
ile Büyükşehir Belediye
Başkanı kanlı bıçaklı gibi
kavgalı olduğu sürece,
değil bu şehre bir stat
yapmak, İzmir adına
ortak bir toplantı bile
yapamazsınız.

Yukarıda saydığım
beceriksizler de İzmir
adına konuşacak konuları
kalmayınca temcit pilavı
gibi stat konusunu gün-
deme getirip birbirlerini
suçlamaya devam eder-
ler.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

İZMİR’E BİR STAT BİLE
YAPAMAYAN BECERİKSİZLER…

Bayram tatili Babylon’da ayrı güzel
Babylon Çeşme eğlencesi

bayram tatilinde de hız kesmi-
yor. 28 Temmuz’da bir
İstanbul klasiği olan Oldies
But Goldies partisi, her zaman
olduğu gibi bayramda da en
eğlenceli Çeşme akşamını
yaşatmak üzere Aya Yorgi
koyunda, Babylon Çeşme’de
olacak. Murat Abbas ve Murat
Beşer ikilisinin DJ kabinine
geçeceği Oldies But Goldies
partisinde dans hiç eksik

olmayacak.
Tatilin diğer günlerinde de

hızı hiç düşürmeyen, aksine
daha da artıran Babylon
Çeşme, dünya çapındaki isim-
leri tatilcilerle buluşturacak.
29 Temmuz akşamı Shantel'in
sahne alacağı mekânda 1
Ağustos gecesiyse dünyanın
en iyi DJ'lerinden biri olan
David Vendetta, kendisini din-
lemeye gelenlere muhteşem
bir gece yaşatacak.

Müstakiller yerini
sitelere mi bırakıyor?

Son dönem-
lerde
Türkiye’de
konut algısı
git gide deği-
şiyor.
Özellikle
deprem tehli-
kesi vatandaşı
yeni yapılmış
güvenli binalarda
yaşamaya itiyor.
Güvenlik problemi, yeşil alan-
ların azalması, sosyal alan
ihtiyacı gibi etmenler de satı-
lık ve kiralık konut aramala-
rında ‘site içi’ kriterini öne
çıkarıyor.

Hurriyetemlak.com konut
arama verilerinden derlenen
bilgilere göre, birincil konut-
ların yanı sıra yazlık aramala-
rında da bu tip kriterler öne

çıkmaya başladı.
Vatandaş artık

yazlık evlerini
de site içinden
arıyor.
Özellikle
yüzme havuz-
ları, spor alan-

ları ve güvenlik
gibi unsurların

cezbettiği alıcılar
tatillerini rahatlık ve

güven içinde geçirmek istiyor.
İstanbul’un yazlık ilçele-

rinden Silivri, Büyükçekmece,
Şile gibi bölgeler ele alındı-
ğında; ‘yapı tipi’ kategorisinde
en çok aranan özellik yüzde
56 ile ‘apartman’ seçeneği.
Konut arayanların yüzde 41’i
‘site içini, yüzde 2’si ‘müstakil’
seçeneğini, yüzde 1’i ise ‘rezi-
dans’ seçeneğini işaretliyor.
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Türkiye’de ekonominin en
bilinmeyen ama aynı zamanda

en merak edilen ve büyülü
kabul edilen enstrümanı

borsa nedir? Hangi
sektörler kazandırır?

Nelere dikkat
etmek lazım?

10 Ağustos
seçimi
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etkiler
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Ekranların altındaki bantlarda hızlı hızlı
geçen kısaltmalar, sürekli değişen
rakamlar, ve peşinde binlerce insanla

koca bir derya olarak karşımıza çıkan borsa,
mutlaka ve mutlaka incelenmeye değer bir
konu. Biz de konuyu uzmanından dinledik ve
Stratejist, Finans Yazarı Aydın Eroğlu’ndan
konunun inceliklerini öğrenip, faydalı tavsiye-
ler aldık.

� Borsa’ya girmek yatırımcılar için akıllı bir
seçenek midir? Her yatırımcı borsaya girebilir
mi?

Bundan 10 yıl öncesine kadar Türkiye’nin
faiz rantı çok yüksekti. Bu nedenle bankada
küçük bir parası olan insanlar dahi geçimlerini
bu yol üzerinden sağlayabiliyorlardı. Ancak
şimdi faizlerin daha düşük seviyelere gerile-
mesi bu şansı ortadan kaldırıyor. Bu nedenle
artık borsa faize göre ön planda. Borsaya gir-

mek için bir
boyut yok. Herkes istediği
kadar parayla sisteme dahil olabilir.
Kişiler kendilerini riske etmeyecek şekilde
tasarruflarının bir kısmını borsaya ayırabilir.
Borsaya 2 ay sonra lazım olacak bir paranın
yatırılmaması lazım. Borsa her türlü kültürel
ve siyasal olaydan etkilenmeye açıktır.
Borsadaki paranız böyle bir döneme denk gel-
diğinde değer kaybına uğrar ve paranızı değer
kaybına uğramış şekilde geri alırsınız. O
nedenle borsa uzun vadeli bir yatırım aracı
olarak düşünülmelidir. Türkiye’de 1 milyon
100 tane kişisel yatırımcı hesabı var. Kişisel
tavsiyem henüz sisteme yeterince vakıf olma-
dan uzman desteksiz borsaya girilmemeli.

� “Borsa bir gecede milyoner etti” ya da
“Borsa bir gecede tüm servetini bitirdi” gibi şehir
efsaneleri vardır. Bunlardan herhangi birini hiç

yaşadınız mı?
Elbette bunlar olağan şeyler. Bu

tarz hisse senetleri var. Örneğin yeni
kobi tarzı hisse senetleri bazı kıstaslar
aranmadan halka arz edilebiliyorlar. 5
liralık senet 70 liraya yükselebiliyor.
Böyle olunca bir anda yüzde 200, yüzde
400 gibi kazançlar elde edilebiliyor. Bu
sert yükselişler zaman zaman gerçekleş-
se de biraz da şans faktörü var işin için-
de. Çünkü kağıtların yükselme süreci
manipülatör ve spekülatörler tarafın-
dan yönetiliyor ve sürece bir anda dahil
olma şansınız her zaman vardır.
Örneğin 1 yıldır işleme açılmayan bir
kağıt, işleme yüzde yüz gelir getirecek
şekilde işleme açılabiliyor.

� Borsada güven veren sektörler ve
riskli sektörler şeklinde bir ayrım yapabi-
lir miyiz?

Bunu güven şirketler ve her an
değişebilir şirketler olarak ayırmak
daha doğru olur. Güven veren şirketleri
zaten bellidir. Her zaman büyüme
potansiyeli gösteren, istihdam yaratan,
patronu belli olan şirketlerdir. Bu şir-
ketlerin hisseleri zaman zaman kon-
jonktüre bağlı olarak düşse de bir süre
sonra kendi değerini muhakkak bulur.
Sektör olarak düşünmek gerekirse
örneğin savunma sanayi her zaman için
büyüme vaadi olan bir sektördür. Yine
demir çelik sanayi Türkiye şartlarında
yükselme eğilimli bir sektördür ve bu
her iki sektör de borsada kazandıran
yatırımlardır. Kentsel dönüşüm sürecini
de düşündüğümüzde çimento sanayisi-
ni de bu listeye ekleyebiliriz.

“Borsanın yüzde 65’i
yabancıların”

� Cumhurbaşkanlığı seçimine artık
kısa bir süre kaldı. Sizce borsa seçimden
nasıl etkilenecek?

Şu anda Başbakan’ın seçilme ihti-
malinin yüksek görüldüğü bir atmosfer-
de borsanın da yükselme eğilimli oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Elbette sonucu san-
dık belirleyecektir. Sandıkta bu beklenti
sonuca dönüşürse bu kez de yeni soru-
lar ortaya çıkacak. AK Parti’nin yeni
genel başkanı ve dolayısıyla başbakan
kim olacak? Parlamenter sistemden
başkanlık sistemine bir geçiş olacak mı?
Bunlar hep borsanın seyrini değiştirebi-
lecek sorular. Bu bir süreçtir ve süreç
yabancıları tedirgin edecektir. Bir de
olayı farklı düşündüğümüzde sandıktan
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da çıkma
ihtimali var. Böyle bir ihtimal bu kez
AK Parti’ye ilk yenilgisini yaşatacak
2015 seçimlerinin farklı bir atmosferde
geçmesine neden olacak. Böyle belir-
sizlik ortamında borsanın yaklaşık
yüzde 65’ine sahip olan ve tedirginlik
yaşayabilecek yabancı yatırımlar satış

kana-
lıyla çıkış yapa-
bilir. Ama şu var ki
borsanın mevcut durumda
iyi olduğunu söyleyebiliriz.

� Türkiye’de borsanın yüzde 65’ine
yabancıların sahip olması neyi ifade edi-
yor?

Tasarrufumuzun yok denecek
kadar az olduğunu ifade ediyor. Yani
kişisel gelirlerimizin borsaya yatırım
yapmada sınırlı olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle kağıtlar halka açılınca bu
kağıtları yabancı fonlar alıyor. Bir de çok
yüksek faiz döneminde kendimizi suni bir
dünyada tuttuğumuzu gösteriyor. Çünkü o
dönemde vatandaşlar bilinmezliklerle dolu
borsa yerine işin garantisini değerlendirip
paralarını yüksek faizle bankaya yatırmayı
tercih ettiler. Hatırlayacaksınız Türkiye’de
off-shore hesapları furyası vardı. Devlet
oralarda batan paraları bile şimdi geri ver-
meye çalışıyor. Vergi kaçırabilmek için bu
yolu seçen insanlara devlet neden bu insan-
ların paralarını geri vermeye çalışıyor? Devlet
bu parayı nereden veriyor? Bizlerin vergilerin-
den bu insanların paraları geri verilmeye çalı-
şılıyor. Bir de borsanın yabancı ağırlıklı olması
biraz iç siyasi konjonktür ile ilişkili. Örneğin
Gezi Parkı olayları sırasında yabancılar para-
larını bir miktar çektiler ve payları yüzde 61’e
düştü. Ya da 2001 krizinde yüzde 20’lere
düştü ama istikrar artınca paylar hep yeniden
yükseldi. Eğer Türkiye’de faizler düşük seyre-
derse Türk halkının payı da borsada artacak-
tır.

“Türkiye bir sıcak
para cenneti”

� Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeler
Türkiye’de borsayı nasıl etkiliyor?

Hatırlayacaksınız Suriye’de iç savaş başla-
yınca Türkiye sınırına ilk kez bir havan topu
düşmüştü. Bu olay bir anda borsada
düşüşe neden oldu. Savaş riski endişe-
siyle bir etkilenme oldu. Çünkü çevre-
mizde herhangi bir gelişme olduğu
zaman Türkiye’ye doğrudan etkisi
varsa ya da olabilecekse bir etkilenme
olur. Türkiye sınırlarına konu bulaşmı-
yorsa borsa da bundan çok etkilenmi-
yor.

� Jeopolitik olarak önemli borsaların
tam ortasında kalmamız nasıl bir sonucu
doğuruyor?

Gayet iyi etkileri oluyor. Bakın
Arap baharı sonrası bölgedeki bazı
önde gelen isimlerin paralarına batı
bankaları el koydu. Hal böyle olunca
hem Müslüman hem de kendilerine en
yakın olarak gördükleri Türk bankala-
rına yönelen bu kişiler Türkiye’ye ciddi
anlamda sıcak para soktu.

� Türkiye bir sıcak para cenneti oldu
diyebilir miyiz? AB Merkez Bankası’nın
faiz politikasındaki radikal değişikliği
Türkiye’yi bir suni cennet mi yapar?

Faiz için gelen sıcak para her
zaman için suni cennet yaratır. Sıcak
para doğrudan yatırım için değil, vur
kaç misali kazanç sağlamak için gelir.
Bu şekilde Türkiye’ye ciddi para akışı
varken, AB Merkez Bankası, Eylül-
Ekim aylarında bankalara çok ciddi bir
kredi desteği verecek. Bu desteğe rağ-
men Avrupa’da sıfırın biraz üstünde
hatta yer yer altında yer alan faizlere
karşı Türkiye’deki yüzde 8 civarındaki
faiz, yabancılara oldukça cazip gözüke-
cek.
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İzmirli işadamları borsaya çok
cesur yaklaşıyor. Bir kere vadeli
işlemler borsasını kuran şehir
İzmir. Ticaret Borsası vasıtasıyla
bu sistem kuruldu. Hatta bazı
materyallere sahip çıkılmak isten-
di ama olmadı İstanbul’a kaptırıl-
dı. İzmirli işadamlarının çok geliş-
miş uluslararası sermaye yatırım-
larında Türkiye ortalamasının çok
üstünde bilgiye sahip olduğu
kanaatindeyim. Birçoğuyla tanıştı-
ğımda bilgi seviyelerinin
İstanbul’daki patronlar kulübüne
göre çok daha yüksek olduğunu
gördüm. İzmirli işadamlarının
borsa yatırımlarında çok başarılı
olduğunu söyleyebilirim.

“İzmirliler
borsada çok

başarılı”
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“İzmirliler
borsada çok

başarılı”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Aydın
Eroğlu

“Al götür, oku getir”

Kitap okumayı teşvik etmek isteyen
Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de yine bir ilki ger-
çekleştirdi ve Karşıyaka'nın farklı noktalarına
'Ücretsiz Kitap Değişim Stantları' kurdu.
Vatandaşlar, raflardan aldıkları kitapları okuyup
daha sonra yenisiyle değiştirebilecek. Stantlarda,
kitap bağışı da kabul edilecek.

Ücretsiz oku, değiştir
Daha fazla vatandaşın daha az maliyetle kitap

okumasını sağlamak ve insanları okumaya teşvik
etmek için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi,
“Al Götür, Oku Getir” kampanyası başlattı.
Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı ve EGE Park
Mavişehir içinde ücretsiz kitap değiştirme stantla-
rı kuruldu. Oluşturulan kitap raflarına güncel
yazarların kitapları konuldu. Kitap okumak iste-

yenler istedikleri kitabı hiçbir ücret ödemeden
buradan alacak. Okuduktan sonra yerine bıraka-
cak ve yenisiyle değiştirebilecek. Kitapseverler
evlerindeki kitapları da stantlara bağışlayabile-
cek.İzmir'de ilk kez uygulanan "Al Götür, Oku
Getir" kampanyası sayesinde, vatandaşlar en az
maliyetle, daha fazla kitap okuma fırsatı yakala-
yacak.

Karşıyaka'yı kültürün başkenti yapmak için
yola çıktıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bilgi ne kadar
çok paylaşılırsa o kadar değeri artar. Ne kadar
çok kişi kitap okursa toplum o kadar gelişir ve
kültür seviyesi yükselir. İnsanlarımızın yaşam
şartlarının zor olduğunu biliyoruz. Gezi Parkı'nın
bize öğrettiği dayanışma ruhunu Karşıyakamızda
yaşatacağız" dedi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlik-
te, sokak hayvanlarının su ve
mama ihtiyacındaki artışı göz
önüne alan Karşıyaka
Belediyesi, kentin farklı nok-
talarına ‘mama dönüşüm’
kutusu koydu. İzmir’de ilk
kez uygulanan özel sisteme
göre; bir hazneye su dökü-
lür, diğer yuvaya da pet şişe
atılırsa can dostlar su ve
mama elde edecek. Bu saye-
de pet şişeler için de dönüşüm
imkânı sağlanacak.

Bir hayvan sever tarafından
tasarımı gerçekleştirilen ve
Türkiye’de birkaç belediye tarafından kul-
lanılan ‘mama dönüşüm’ kutuları, İzmir’de

ilk kez Karşıyaka Belediyesi tara-
fından uygulamaya alındı.

Oluşturulan sisteme göre; hay-
van severler, güneş enerjisi ile
çalışan Pugedon’un bir
gözünden pet şişedeki suyu
boşaltacak. Bu işlem sonra-
sında can dostlar için hazır-
lanan su haznesine su dökü-
lecek. Her boş pet şişenin,
dönüşüm haznesine atılması

ile birlikte de mama yuvasına
4 gram mama dökülecek.

Sokak hayvanları bu sayede oto-
matik olarak hem su içme hem de

mama yeme imkanına kavuşacak.
Aynı zamanda pet şişeler için geri dönü-
şüm elde edilecek.

Can dostlara yüzde 100 hizmet
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Narlıdere Belediyesi'nin açtı-
ğı yüzme kurslarında bu yıl
da çocuklar neşe içinde

eğitimlerini sürdürüyor. Yaz
sıcaklarında büyük ilgi gören
yüzme kurslarında çocuklar hem
eğleniyor hem de yüzme öğreni-
yor. Narlıdere Belediyesi'nin yaz
spor okulları çerçevesinde açılan
yüzme eğitiminin ilk bölümünde
100 öğrenci katılıyor. Narlıdere
Olimpik Yüzme Havuzu'nda baş-
layan yüzme kurslarında üç ayrı
dönemde yaklaşık 400 çocuk
deneyimli yüzme eğitmenleri

gözetiminde havuza giriyor.
Yüzme kurslarına katılan

çocukları ziyaret eden Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül Batur,
bu yıl futbol, yüzme, basketbol,
voleybol, jimnastik, tekvando,
branşlarında eğitim verildiğini
belirtti. Başkan Batur, “En popü-
ler kursumuz sıcaklardan dolayı
yüzme kursumuz.
Eğitmenlerimiz bu yıl 400 dola-
yında çocuğumuz ile ilgilenecek.
Amacımız önümüzdeki dönem-
lerde bir yüzme takımı kurabil-
mek" dedi.

Buca Gölet Amfi Tiyatro’da
sahne alan Süheyl ve Behzat
Uygur kardeşler, tiyatroyu doldu-
ran iki bin kişiye eğlenceli daki-
kalar yaşattı. Uygur Kardeşler’in
“Hasta Etme Adamı” adlı oyunu,
İzmirlilerin yoğun ilgisi ile karşı-
laştı. Sağlık sektöründeki uygula-
maların esprili bir dille ele alın-
dığı oyun, izleyenleri kahkahala-
ra boğdu. Davetlilere kendilerini

yalnız bırakmadıkları için şükran-
larını ileten Süheyl ve Behzat
Uygur kardeşler, sanata verdiği
destek nedeniyle de Buca
Belediye Başkanı Levent
Piriştina’ya teşekkür ettiler.
Oyunun sonunda seyircilerle sel-
fie de çekilen Süheyl ve Behzat
Uygur Kardeşler, benzer etkin-
liklerin Buca’da devam etmesi
dileğinde bulundular.

Piyasadaki durgunluk, parasızlık... SSööyylleennttiissii
iiççiimmiizzii  ddaarraallttttıı..

Etkileri canımızı yaktı.
Kepenkleri indirdi, işsizleri çoğalttı.
Ne ağız tadı kaldı, ne toplumsal keyif.
Duracağı, biteceği zaman belli değil.
Şimdi ise belalısı geliyor.

� � �

KKrriizz,,  kkaammuuyyaa  ggiirriiyyoorr..
Kamuda başta belediyeleri

vuracak. Yatırımlar duracak, borç-
lar ötelenecek.

BBeellkkii  ddee  eenn  tteehhlliikkeessii  ppeerrssoonneell
mmaaaaşşllaarrıı  tteehhlliikkeeyyee  ggiirreecceekk..

Bütçesini göremeyen, bilmeyen
varsa; hesabı-kalemi şimdiden ele
almalı, acil kriz planları yapmalı.

� � �

ÇÇüünnkküü……
Kamu harcamalarının kaynağı, ülkede topla-

nan vergilerdir.
Kurumlar, gelirler, katma değer, özel tüketim

vergisi başta gelenleridir.
Kriz sanayiyi, tesisleri, esnafı vurduğu için

bunların hepsi azaldı.
Azaldı demek az, tepe taklak geldi.

Vergisini ödeyemeyenler binleri buldu, alış-
veriş olmadığı için ÖTV, KDV dibe vurdu.

MMaallii  aaff  bbeekklleennttiissii  eenn  bbüüyyüükk  sseebbeepp......
Bugün- yarın çıkarılacak torba yasa, öden-

meyen borçların sığınağı oldu.

� � �

BBuu  vveerrggiilleerrddeenn  İİlllleerr  BBaannkkaassıı  ppaayyıı  aallaann  bbeelleeddii--
yyeelleerr,,  bbuu  nneeddeennllee  yyaakkıınnddaa  bbuunnaallaa--
ccaakk..

Belediyelere nüfus başına öde-
nen pay, Ağustos-Eylül- Ekim gittik-
çe azalacak

Azaldıkça bütçeler daralacak.
BBuuggüünn  uuççuuşşaann  vvaaaattlleerr,,  uunnuuttuullaa--

ccaakk;;  rraaffllaarraa  kkaallkkaaccaakk..
Krizin bu katmerlisi, kamuyla

birlikte yine piyasayı karartacak.

� � �

BBuu  nneeddeennllee;;
Hayallerle uçmak yerine, ‘aayyaakk--

yyoorrggaann’’  meselesine kafa yoralım.
SSoonnrraassıınnddaa  ddiizz  ddöövvmmeekk,,  aağğııtt  yyaakkmmaakk  ggiiddeennii

ggeettiirrmmiiyyoorr..

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

MADDİ KRİZ 
KAMUYA GİRİYOR

Çocuklar
Narlıdere’de

yüzüyor

Bayraklı Belediyesi
istihdam merkezi gibi

Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre,
İzmir yüzde 14,7'lik ora-
nıyla işsizliğin en yüksek
olduğu iller arasında yer
alıyor. Bayraklı
Belediyesi ise iş talepleri-
ni karşılamak için kurdu-
ğu 'CV Bankası' sayesin-
de işsizler ile işverenler
arasında köprü kuruyor.
İŞ-KUR tarafından en
fazla istihdam sağlayan
belediye olarak belgeyle
ödüllendirilen Bayraklı
Belediyesi bu kapsamda

toplanan yaklaşık 30 bin
CV'den 10 bin kişiye
çeşitli firmalarda istih-
dam sağladı. Konuya iliş-
kin bir açıklama yapan
Bayraklı Belediye Başkanı
Hasan Karabağ, "İş
bulma kurumu ile imzala-
nan anlaşma sonrası bu
konuda görevli birimimiz
gelen CV'leri firmalara
iletiyor. Böylece belediye
olarak işsiz kardeşlerimiz-
le işveren arasında köprü
vazifesini yerine getiriyo-
ruz” dedi.

Buca’dan Uygurlar geçti



Türkiye 12’nci
Cumhurbaşkanını seçmek
için 10 Ağustos’ta bir kez

daha sandıklara gidecek.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez
yapılacak seçimle göreve gele-
cek ve beş yıl süreyle ülkenin
birinci adamı ve başkomutanı
olacak ismin belirlenmesi için
sayılı günler kaldı. Üç adayın
seçim turları ise iyice hızlandı
ve yükselen heyecan ve tansi-
yonla birlikte gerginlik de
kendini gösteriyor.

Bilindiği gibi 10 Ağustos’ta
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, partilerin ortak veya
bir başka deyimle çatı adayı
Ekmeleddin İhsanoğlu ve
HDP’nin adayı Selahattin
Demirtaş, Türkiye seçmeninin
oylarını almak üzere yollara
döküldü ve mübarek Ramazan
ayı olmasına rağmen şehirleri
turluyor, sendikalar, odalar ve
STK’larla görüşme yaparak
mutlak yüzde 50 oy almayı
hedefliyor.

Eğer 10 Ağustos’ta aday-
lardan biri seçmen sayısının
yarısının yani yüzde 50’sinin
oyunu alamazsa, ikinci tura iki
adayla kalacak. İki aday 24
Ağustos’ta bir kez daha yarışa-
cak. Her ne kadar beklenilenin
aksine sakin geçen seçim
öncesi dönemi, yurt dışından
da büyük ilgiyle izleniyor.
Dünyanın dört bir yanındaki
siyasal yorumcular,
Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı
seçiminin çok önemli olduğu-
nu ve bunun ülkenin yeni yapı-
lanması ve yönetimi için çok
farklılık getireceğini savunu-
yor.

Logolar ne anlatıyor?
Cumhurbaşkanlığına aday

olan Erdoğan, İhsanoğlu ve
Demirtaş seçim stratejileri-
ni açıklarken, logolarını
da tanıttı. Erdoğan,
tünelin ucundaki
ışık ve güneşin
doğmasını işaret
eden kırmızı-
beyaz, mavi
renklerden olu-
şan ve bugün
ABD Devlet
Başkanı Barack
Obama’nın logo-
suna benzediği
iddia edi-
len

simgeyi kullanacak. Erdoğan,
“Milli irade, milli güç” ve
“Milletin adamı Erdoğan” slo-
ganlarını kullanıyor.

Yurt dışında tanınmışlığı
çok fazla olan Ekmeleddin
İhsanoğlu ise buğday tarlası
şeklinde bir Türkiye’yi göste-
ren logosunda “Sevgiyi ekmek
için, bolluğu ekmek için” slo-
ganıyla ülkedeki tüm insanları
kucaklayacak bir lider olacağı-
nı sık sık tekrarlıyor.

Demirtaş ise sarı güneşin
önünde, barışı simgeleyen ve
ağzında zeytin dalı bulunan bir
beyaz güvercini logo olarak
belirledi. Kampanyanın başla-
masından bu yana Demirtaş,
seçilecek kişinin ayrılıkçı ve
ötekileştiren bir lider olmama-
sı vurgusunu yapıyor.

Seçimde oy pusulasında
liderlerin de yeri belirlendi.
Çekilen kura sonucunda
Erdoğan birinci, Demirtaş
ikinci, İhsanoğlu üçüncü sıra-
da yer alacak. Oy pusulaların-
da herhangi bir karışma olma-
ması için de partiler kayıtlı
üyelerini seferber etti. Aynı
zamanda seçim sonrası oy
sayılması sırasında da aksak-
lıkların yaşanmaması, torbala-
rın kaybolmaması, elektrikle-
rin kesilmemesi için ve sayı-
mın sağlıklı yapılması için de
ayrı çalışmalar yapılıyor.

Kampanya süresi
Kampanya süresinin iki ay

gibi kısa vadede olması üstelik
Ramazan ve tatil

aylarına
denk

gelmesi AK Parti adayı
Erdoğan’ın dışında diğer aday-
ların eleştirilerine neden oldu.
Bunun daha uzun süreye yayıl-
masının kendilerinin tanıtımı
ve anlatımı için gerekli oldu-
ğunu ve seçime girerken dev-
let imkanlarının kullanılması
yönünde dezavantajlı durumda
bulunduklarını belirten
İhsanoğlu ve Demirtaş, bu
haksızlığın sandıkta cevabının
verileceğini bildirdi. AK Parti
ise “sürenin yeterli olacağını
ve isimlerin zaten tanındığını”
önü sürdü.

Liderlerin mesajları
Ortak aday Ekmeleddin

İhsanoğlu için 10 parti destek
vereceğini açıkladı. En son
BBP’nin de katılımıyla
İhsanoğlu tam anlamıyla çatı
aday durumuna geldi ve bastı-
rılan broşürlerde ''Biz hep par-
timize oy verdik. Şimdi oyu-
muz Ekmel Hoca'ya'' yazılı
ifadeler yer aldı. Tanıtımı ise
şöyle yapıldı: ''Türkiye'nin
uluslararası itibarı en yüksek
isimlerinden. Allah vatanımın
tüm evlatlarını, kendi evlatla-
rımdan ayırmasın diyen bir

milliyetçi. Atatürk
ve devrimlerini

sahiplenmek
tarihimizi

sahiplen-
mek
anla-
mına
gelir
diyen
bir
Ata-
türk-
çü.

Filistin
davası-

nın en
büyük savu-

nucusu.

Filistin'in devlet nişanı verdiği
tek Türk. Mehmet Akif'in der-
gahından geçmiş, Necip Fazıl
ve Nazım Hikmet'i Arapça'ya
çevirmiş bir gönül adamı.''

İhsanoğlu, seçim bildirgesi-
ni şöyle açıkladı:

Cumhuriyetimizin en kritik
dönemlerinden birinde, cum-
hurbaşkanının ilk kez vatan-
daşların oylarıyla belirleneceği
bu dönemde, Türkiye’nin
12’nci cumhurbaşkanı adayı
olarak huzurunuzdayım. Bu
çok hassas dönemde seçime
giderken, ülkemizin içeride
huzurunu korumaya, komşula-
rıyla ihtilaflarını çözmeye her
zamankinden daha fazla ihti-
yaç var. Ey azizler diye hitap
etmek istiyorum. Erzurumlu
İbrahim Hakkı dostlarına şu
şekilde seslenirdi “Ey aziz, ey
azizler” çok hassas dönemden
geçiyoruz. Daha fazla huzura
ihtiyacımız var.

Çapulcu dedirtmem
28 Şubat’ta gencecik kız

çocuklarımıza sıkmabaş diye
bağıranlar vardı. Ben buna
karşı dokuz çocuğun yanında
durdum, makamım elimden
alındı. Ben öğrencilerime sık-
mabaş diye hakaret ettirmem.
Okuma hakkının elinden alın-
masına izin veremezdim.

Gün geçti yeni bebekler
doğdu. Ülkeleri için sokağa
çıktılar. Dün nasıl yanınday-
dım, bugün de yanındayım.
Ben talebelerime, gençlerime
çapulcu dedirtmem.

Monşer işe yaramaz
Başbakan ve AK Parti

Genel Başkanı,
Cumhurbaşkanı adayı Recep
Tayyip Erdoğan, kampanyanın
başlangıcından bu yana rakibi
İhsanoğlu için “Monşer” deyi-
mini kullanıyor. Zaman zaman

eleştiri dozunu artıran ve par-
tilerin ortak adayının sonuca
ulaşamayacağını iddia eden
Erdoğan’ın son mesajları
şöyle: Salon sosyeteleriyle
kampanya yürütülmez.
Kılıçdaroğlu’nun Dersim’le
ilgili bir sözünü duydunuz mu?
Duyamazsınız, bizzat onların
eseri. CHP yıllarca millete
yukarıdan baktı. Bunlar da
gurur var kibir var. Onlarla
ayakta duruyorlar. Kaymak
tabakanın partisi bunlar.
Kömürcü, makarnacı, bidon
kafalı diyor, kendi arkadaşına
tıpış tıpış sandığa gideceksiniz
diyor. Kürsüye de vuruyor
haa! CHP kendi seçmenine
koyun muamelesi yapıyor.
Salon sosyeteleriyle bu ülke
yönetilmez.

Adayları çıkmış bize 8 parti
destek veriyor diyor. 40 çürük
yumurtadan bir sağlam yumur-
ta etmez.

İkinci tura kalır
Cumhurbaşkanı adayı ve

HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, "Aslında
gönül ister ki 10 Ağustos'ta ilk
turda işi bitirelim, Çankaya'yı
garantileyelim ama görünen o
ki ikinci tura kalacak, daha iyi
olur" dedi.

Türkiye 'de gerçek bir halk
hareketini, özgürlük yürüyüşü-
nü yine halkın kendisinin baş-
lattığını belirten Demirtaş,
şöyle devam etti:

"Dün yeni yaşam projemizi,
çağrımızı Türkiye kamuoyuyla
paylaştık. 'Bizim yeni yaşam
çağrımızda tekçilik yoktur'
dedik. Birileri çıkıp meydanda
'tek dil, tek millet' diyor ya
bizim kitabımızda, yaşam çağ-
rımızda 'tek dil, tek millet yok'.
Sadece bizim kitabımızda mı?
Allah'ın kitabında da tek dil
tek millet yok.”
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İyi ki Anayasa
Mahkemesi var
Avrupalı seni böyle gördüğü sürece

“Başbakan” olsan ne yazar,
“Cumhurbaşkanı” olsan neye yarar?

Hatta ister “Başkan” ol, ister
“Padişah”… “İmparator” olsan ne
değişir? Adamı takmazlar. İçlerine
de almazlar, ciddiye de.

Avrupa’nın bir numarası kadın
başbakan, işte böyle kulak çeker-
cesine bir takım hatırlatmalarda
bulunur, aynı ülkenin cumhur-
başkanı, söyledikleriyle adamın
içine oturtur. Bir başka ülkenin
yeni yetme dışişleri bakanı bile
resmen ders verir gibi konuşur.

Ülkende durmadan yağıp gür-
lemen Avrupalı için vızıltıdır.

Verdiği Twitter ve YouTube’a
özgürlük kararlarının ardından, 230
“Balyoz” sanığının da hak
ihlali gerekçesiyle yeniden
yargılanmaları yolunu
açan Anayasa
Mahkemesi, Avrupa
Konseyi tarafından işte
böyle “Örnek Mahkeme”
seçiliverir. Türkiye’nin yüz
akı bu yüce mahkeme, yalnız-
ca aklı başında çağdaş Türk halkından
değil, tüm dünyadan alkış toplayıverir.

Bir türlü ele geçiremediğin Anayasa
Mahkemesi’ne istediğin kadar çamur at,
ne değişir?

Avrupa Birliği’nin yürütme organı
Avrupa Konseyi’nin, Anayasa
Mahkemesi’ni “Örnek Mahkeme” seçme-
si, gururlanacağımız bir olay olduğu
kadar, kimileri için acı bir derstir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç ile yüksek mahkemenin 15 üyesi ve
başraportörlerinin, Strazbourg’da düzen-
lenen “Bireysel Başvuru Konferansı”nın
onur konukları olmaları, Türkiye açısın-
dan övünülecek bir olaydır. Toplantının
açılış konuşmasını Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç’ın yapması az bir şey
mi? Ya yüce mahkemenin üç üyesinin,
mahkemenin çalışmaları, bireysel başvuru
süreci ve son dönemde verdikleri karar-
larla ilgili sunum yapmaları?

Kim ne derse desin Anayasa
Mahkemesi’nin verdiği yerinde kararlar
alkışa layıktır. Tüm dünyanın dikkatini
çekmiş ve uygar ülkelerde saygı uyandır-
mıştır. Siyasilerin yapamadıklarını yüce
mahkeme başarmıştır. Hele hele amblem-
lerine T.C. ibaresini de eklemeleri…

Bazı kamu kuruluşları, valilik binaları,
belediyeler, hatta bankalar tabelaları ile
evraklarından “T.C.” ibaresini kaldırır-
larken, Anayasa Mahkemesi’nin buna
sahip çıkması, anlayan için gerçek bir
derstir.

Başkan Haşim Kılıç’ın, Türkiye’de
insan hakları standartlarını yükselttiklerini
söylemesi boşuna değildir. Anayasa
Mahkemesi kararları, bazı siyasilerin sinir-
lerini bozsa da, yurdumuzda siyasi geri-
limin düşmesine yardımcı olmuştur.
Başkan Kılıç net konuşuyor:

Anayasa Mahkemesi bu kararlarıyla
bir taraftan demokrasi çıtasını yük-
seltirken, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne de Türkiye’de etkin bir
hukuk yolu ve denetim mekanizması
olduğunu göstermiştir!

AB Komisyonu’nun genişlemeden
sorumlu üyesi Stefan Füle’nin, Anayasa
Mahkemesi’ne yaptığı ziyaretin ardından,
yüce mahkemeyi sık sık örnek göstermesi
de milletçe gururlanmamız gereken bir
olaydır.Anayasa Mahkemesi, verdiği
kararlarla dünyaya “Türkiye bir hukuk
ülkesidir” dedirtebiliyorsa, buna en çok
iktidar ve siyasiler sevinmelidir. Ama öyle
iktidar nerede?

NEREDEN NEREYE?
Uzun yıllar, bırakın şiirlerinin okun-

masını, adının anılması bile yasak olan
“Vatan Şairi” Nazım Hikmet, son 50
yılın en büyük şairleri arasında yerini aldı.

Mezarı hala Moskova’da olsa da...
Daha düne kadar onun Türklüğünü

inkar etmesi yalanlarıyla karışık hep
komünistliğinden söz edilirdi.

Nazım, Londra merkezli sanat kuru-
luşu Sauthbank Center’ın şiir dalındaki
uzman kadrosu tarafından bir yıl süren
çalışma sonucu, dünyanın en önemli 50
şairi seçildi. Az bir şey mi? 20
Temmuz’da Southbank Sanat
Merkezi’nde düzenlenecek bu gerçekten
benzersiz etkinlikte, Nazım’ın 19 Nisan
1962 tarihli “Severmişim Meğer” şiiri
Türkçe olarak okunacak.

Merak ediyorum, bu etkinlikte acaba
herhangi bir Türk etkili-yetkili de hazır
bulunacak mı? Nazım için ağzından üç
beş düzgün söz çıkacak mı? Yoksa tüm
dünyanın kabul ve takdir ettiği bu ustayı
hala görmezden mi geleceğiz?

KILÇIK

Hudutlar,

içinde

yaşadığımız

zindanın kilit-

leridir.

KUTUPLU SEÇİM

İKTİDAR TEK BAŞINA
MUHALEFETİN UMUDU ‘ÇATI’DA
HDP, KÜRTLER İÇİN ANAHTAR

OLMA SEVDASINDA

Türkiye tarihinde farklı seçim; 10 Ağustos’ta halk kimi seçecek?
Cumhurbaşkanı ilk turda mı, ikinci turda mı seçilecek? Halkın oylarıyla göreve
gelecek cumhurbaşkanlığı için daralan zamanla birlikte gerginlik tırmanıyor.

YSK güvence verdi 53 milyon oy kullanılacak
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimle ilgili her türlü tedbirin alındığı-

nı ve herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini bildirdi. Yurt dışın-
da yapılacak seçimlerde oy kullanılacak sandıkta 5 kişilik sandık
kurulunun 3 kişisinin, en çok oyu alan siyasi parti temsilcisinden olu-
şacağını hatırlatan Güven, “İki tane de memur üye yapacaktır.
Konsolos, kıdemli memur ve yine 3 üyesi, siyasi parti temsilcilerinde
oluşacak saklama kurulu anahtarları kendinde olacak, 4 ayrı kilitle
birlikte açılıp girilebilecek güvenlikli odalarda oy torbalarını saklaya-
caklardır. Avrupa içinde kullanılacak oyları özel uçakla diplomatik
kurye ile Türkiye’ye getireceğiz. Uçakta iki memur üye ile birlikte
YSK’da temsilci bulundurma hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi,
Dışişleri Bakanlığı ve YSK temsilcileri de bulunacaktır. Torbalar bu
şekilde elden ele teslim edilmek sureti ile yurt dışı ilçe seçim kurulu-
na getirilecektir” dedi.

Güven, “Yurt içi seçmen sayısı olası ikinci turda oy kullanacak
117 bin 51 kişi de dâhil olmak üzere 53 milyon 17 bin 214. Yurt içi
sandık sayısı 161 bin 33. Yurt dışı seçmen sayısı 2 milyon 801 bin
666. Ancak yurt 124 ülke 191 temsilcilikteki bu sayının tamamına
sandık götüremeyeceğiz. 54 ülke 103 temsilciliğe sandık kuracağız”
ifadelerini kullandı. Güven ayrıca, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci
tura kalması halinde yeniden kura çekimi yapılmayacağı bilgisini
verdi.

Recep
Tayyip
Erdoğan

EEmmiinnee
EErrddooğğaann

SSeellaahhaattttiinn
DDeemmiirrttaaşş  

BBaaşşaakk
DDeemmiirrttaaşş  

EEkkmmeelleeddddiinn
İİhhssaannooğğlluu

FFüüssuunn
İİhhssaannooğğlluu
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Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk
Partisi’nden Bornova Belediye
Başkanı seçilen Olgun Atila'nın

oturduğu ve babası Halil Atila tarafın-
dan yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan
Bayraklı’daki sitenin o günden bu yana
oturma ruhsatı bulunmuyor.

Ruhsat verilmemesine neden ola-
rak ise binanın planlara uygun olarak
inşa edilmemesi gösteriliyor. Önceleri
Bornova sınırları içerisinde yer alan
ancak Bayraklı’nın ilçe olmasıyla bura-
ya bağlanan sitede, alan sınırlarına
uyulmadığı ve balkon bölümlerinin
imar planına göre fazlası olduğu için
Bayraklı Belediyesi tarafından oturma
ruhsatı verilmiyor. Hatta durumun
açığa çıkması ihtimalinde daha büyük
sıkıntıların doğacağı gerçeğiyle ruhsat
alımı için birçok hatırlı kişinin devreye
girdiği, ancak yine de Bayraklı
Belediyesi’nin, mevzuata uyarak imara
aykırı bu yapıya izin vermediği öğrenil-
di.

20 yıllık kangren
Belirlenen alandan daha fazla bir

alana konumlandırıldığı belirtilen site-
lerin bazı bölümlerinin yıkılmaması
sebebi ile oturma ruhsatı alınamadığı
vurgulandı. Sitelerin 20 yıllık olduğu
ifade edilirken, oldukça lüks olarak

inşa edilen; bürokrasi, siyaset ve iş dün-
yasından dikkat çeken isimlerin oturdu-
ğu sitede bu zaman zarfına kadar soru-
nun neden çözülmediği merak konusu.

Söz konusu 4. Halil Atila Sitesi 3
binadan oluşuyor ve sitede 100 daire ile
6 dükkan bulunuyor. Ön cephesinde
yeşil alan ve çocuk parkı bulunan site-
lerin arka cephesi ise yeni açılan
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne
bakıyor.

Geçen süre zarfında sitelere neden
oturma ruhsatı verilmediği ya da ruhsat
verilmeyen bir binada vatandaşların
nasıl ikamet ettiği ise tam bir muamma.
Sitelerin altındaki dükkânların da boş
kalmış olması ruhsat ile ilgili kuşkuları
artırıyor. Edinilen bilgiye göre Bayraklı
Belediyesi’nin sitelere oturma ruhsatı
vermediği ve Halil Atila’nın da bu
nedenle sitenin bazı bölümlerinde
yıkım işlemlerine başladığı ifade edili-
yor.

Vatandaş da haberdar
Ben HABER muhabirleri tarafın-

dan yerinde gözlemlenen sitede kirala-
rın 1. 500 liradan başladığı öğrenilirken
semt sakinlerinin de konudan haberdar
olması ve durumu artık doğal karşıla-
ması dikkat çekti. Çeşitli sektörlerden

esnafların verdiği bilgiler de ruhsat
konusunu doğrular nitelikte.
Vatandaşlar sitenin sıkıntılı olduğunun
bir sır olmadığını; ancak bugüne kadar
herhangi bir işlemin gerçekleştirilmedi-
ğini söyledi. Vatandaşlar, Halil
Atila’nın belediye meclis üyesi olmasın-
dan kaynaklı bir şekilde siteye müdaha-
le edilmediğini savunurken dairelerin
satışlarında oturma ruhsatı olmadığı
için bankaların kredi vermemesi ise
ayrı bir sorunu ortaya çıkarıyor. Site
sakinlerinin en büyük şikayetiyse, ruh-
sat sorunu yaşandığı için, elektrik, su
gibi giderlere normalinden daha fazla
para ödenmesi... Kişisel diyaloglar ve
ilişkilerle bu zamana kadar bir şekilde
tadilata girmeyen siteye, Bayraklı
Belediyesi ise taviz vermiyor.

Şimdilerdeyse siteye kurtuluş
umudu olarak Meclis’ten gelecek bir
haber bekleniyor. Çıkması planlanan
torba yasanın içinde siteyi kurtaracak
maddelerin bulunduğu ve bu nedenle
Bayraklı Belediyesi’nden ruhsat alına-
mazsa, yasaya başvurulabileceği söyle-
niyor.

Esas merak edilense, kendisi de
yüksek mimar olan ve yönettiği ilçe
sınırları dışında ikamet eden Atila’nın
ruhsatsız sitede neden oturmaya devam
ettiği…

İzmir’in önde gelen inşaatçılarından Halil Atila ve oğlu
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da oturduğu,
kendilerine ait sitenin oturma ruhsatı bulunmuyor.

Başkan Atila
ruhsatsız sitede
OTURUYOR

Atila'nın oturduğu
sitede, alan sınırları-

na uyulmadığı ve
balkon bölümlerinin
imar planına göre
fazlası olduğu için
Bayraklı Belediyesi
tarafından oturma
ruhsatı verilmiyor.

Olgun
Atila



Ege Denizi’nin tam orta-
sında, sadece 34.6 kilo-
metrekare bir yüzölçü-

müne sahip Patmos Adası ile
ilk buluşmam bundan yaklaşık
14 yıl önce oldu.

Kuşadası’ndan kalkan
kuruvaziyer gemimizin ilk
durağı bu adaydı. Limanı
küçük olduğu için botlarla
adaya çıktık.

SKALAMEYDANI
Limandan yürüyerek 3

dakika sonra adanın tek mey-
danındaydık. Sanki bir film
şeridinin içinde yol alıyordum.
Adının Skala olduğunu öğren-
diğim yer aynı zamanda
Patmos’un merkeziydi. Büyük
bir ağacın altındaki kafeterya-
da oturduk ve kahvelerimizi
yudumladık.

Sahilden yürümeye devam
ettik. Beş dakikalık bir mesa-
fede pırıl pırıl sularıyla enfes
kumsal bizi bekliyordu.

14 yıl önce yaklaşık 5 saat
geçirdiğim bu şirin adayı hiçbir
zaman unutamadım.

On dört yıl aradan sonra
ilk kez geçen yıl üç aile tekne
ile bu adaya tekrar gidince, yıl-
lar önceki anılarım canlandı.
İlginçtir aradan geçen onca
zamana rağmen sanki tek bir
taş bile yerinden oynamamıştı.
Bir doğallık bu kadar mı güzel
korunurdu.

DEĞİŞMEZ
FAVORİM

Yunan adaları denince akla
önce Mikanos, Sakız, Midilli,
Kos, Rodos veya Girit gelir.
Benim değişmez favorim
Patmos’dur.

Neden diye soracak olursa-
nız ‘’haydi eller havaya’’ kon-
septini burada bulamazsınız.
Kafanızı gerçek anlamda din-
lendirmek istiyorsanız, bir yılın
stresini üzerimden atmak isti-
yorum diyorsanız işte Patmos
sizin için biçilmiş kaftan.
Huzurlu ve sakin bir tatil
geçirmek istiyorum diyorsanız
sizin için bir tek yön var
Patmos. Bu yıl da tatilimin 5
huzurlu ve dinlendirici gününü
bu adada geçirince yaşadıkları-
mı sizlerle paylaşmak istedim.

HUZUR ADASI
Ben Patmos’u huzur adası

olarak tanımlıyorum.
İnsanlarının cana yakınlığı ve
misafirperver olmaları en
büyük artısı. Bunun yanı sıra
hemen hemen her yerin yürü-
yüş mesafesinde olması adanın
en büyük avantajı.

Ada hıristiyanlar için bir
hac yeri olarak kabul ediliyor.

Her gün gemilerle yüzlerce
kişi adaya gelerek hacı oluyor.
Adada havaalanı olmadığı için
tek ulaşım denizden sağlanı-
yor. Kos ve Samos’dan kalkan
gemilerle adaya kolaylıkla
ulaşabiliyorsunuz.

Son yıllarda adayı
Türk turistler de keşfet-
miş durumda.
Özellikle bayramlarda
rıhtımda sıra sıra Türk

bayraklı tekneleri görmek
mümkün.

APOKALYPIS
MAĞARASI

UNESCO tarafından
Dünya Mirası ilan edilen ve
hıristiyanlar için yedi hac
yerinden biri olan Apokalypıs
mağarası ve kilisesi yaklaşık 20
merdiven ile inilen bir yamaç-
ta.

Buradan yaklaşık 600
metre uzaklıktaki manastıra
geçiyorsunuz. İlk inşa edildi-
ğinde bir gemiyi andıran
manastır daha sonra yapılan
eklemelerle bu özelliğini kay-
betmiş.

DOYUMSUZ
MANZARA

Aracınızdan
manastırın
dışında indikten
sonra dar
sokaklardan
yürüyerek ana
binaya biraz
yokuş çıkarak
varıyorsunuz. Yol
üstünde manzarası
doyumsuz restoran,
kafeterya ve dükkanlara
uğramadan geçmeyin.

Manastırın içinde ana kilise
ve küçük bir de müze var.
Müzede
Bizans ve

son-
rası

dönem-
lere ait

resimler,
kutsal kitaplar,

parşömen belgeler
ile el yazmaları ve
ilginç takılar bulun-

makta-
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Siz de gerçek
anlamda kafa
dinlemek isti-
yorsanız, bir
yılın stresini
üzerimden

atmak istiyo-
rum diyorsanız
bu müthiş ada
sizin için biçil-

miş kaftan.
Huzurlu ve

sakin bir tatil
geçirmek için

bir tek yön
var: Patmos.

TANRILARIN ADASI;

Ada küçük olduğu için motosiklet veya küçük
kiralık araçlarla yarım günde gezilebiliyor. Günlük
30 Euro’ya kiralayacağınız bir araçla adada görül-

medik nokta bırakmazsınız.
Geziye normalde 1100 yılında keşiş

Kristodulos’un, Teolog St. John adına yaptırdığı
manastırdan başlıyorsunuz. Adanın en yüksek nok-
tasındaki bu yere kıvrıla kıvrıla çıkan bir yolla ulaşı-

yorsunuz. En tepe noktada ada-
nın doyumsuz manzarası da sizi

bekliyor olacak.
Yol üstünde manastıra adını
veren M.S. 95 yılında adaya

Romalılar tarafından sür-
güne gönderilen ve

burada bir mağarada İsa
peygamberi gören Aziz

Yuhanna, İncil’in son
bölümlerini

burada yazmış.

ST. JOHN
MANASTIRI

ST. JOHN
MANASTIRI

ST. JOHN
MANASTIRI

ST. JOHN
MANASTIRI

ST. JOHN
MANASTIRI

ST. JOHN
MANASTIRI

Yunan adaları denince akla ilk önce Mikanos, Sakız,
Midilli, Kos, Rodos veya Girit gelir. Ancak Ege’nin

tam ortasındaki Patmos, benim değişmez favorimdir.

ADANIN TARİHÇESİ
Vikipedi: Patmos ya da Batnaz.

Ege Denizi’nde küçük bir ada.
Oniki Ada’nın en kuzeyinde yer
alır. Yaklaşık üç bin nüfus. 34,6
kilometre kare yüzölçümü. En yük-
sek noktası Profitis Ilias 269 metre.

Mitolojiye göre Patmos Adası’nın
ilk yerleşimcileri denizlerin tanrısı
Neptün ve Tanrıça Diana’nın kendisi
olan Patmos’tur. Adanın ilk yerleşim-
cileri M.Ö. 3000 yılında Karesler onla-
rı Dorlar ve İyonyalılar takip etmiştir.
Roma döneminde ada bir sürgün yeri
olarak görülmüştür.

1200 yılında ada Venedikliler tara-
fından alınmış 1537 yılında da
Osmanlılar adaya hakim olmuş. Patmos
Adası 1948 yılında İtalyanlardan
Yunanistan’a geçmiş.

BAKİR PLAJLAR

Manastır ve civarı gününüzün iki saatini
rahat alır. Buradan kumsalları çok güzel
bakir plajlara gidebilirsiniz. En ünlüleri
Kambos, Grikos, Agriolivadi ve Vagia.
Rüzgar durumuna göre bunlardan birini
seçebilirsiniz. Akşamüstü Skala Meydanı ve
çevresi görülmeye değer. Özellikle hanımla-
rın ilgisini çok çekecek, başta takı olmak
üzere birçok küçük alışveriş dükkanı var.

HER KESEYE UYGUN

KONAKLAMA

Karnımı nasıl doyuracağım diye hiç
düşünmeyin. Her keseye uygun balık, et res-
toranı ve kafeterya adada mevcut. Tatlıya
düşkünseniz çarşı içindeki küçük pastaneler
size eşsiz lezzetler sunacaktır.

Balık restoranı olarak Pantelis, Tarsanos
ve Agriolivadi tavsiye edilir. Fiyatlar hemen
hemen Türkiye ile eşit değerde. Levrek, çipu-
rayı Bodrum ve Çeşme’de ne fiyata yiyorsanız
burada da hemen hemen aynı. Istakozun
kilosu ise 100 Euro. Fakat mezeler
Türkiye’den çok ucuz. Özellikle plajlardaki
kafeteryalarda karnınızı Çeşme ve Bodrum’u
örnek alacaksak yarı fiyata doyurabilirsiniz.

Adada kalınabilecek çok güzel otel ve
pansiyonlar mevcut. İki kişi 50 Euro’ya oda
kahvaltı deniz kıyısında bir otelde kalabilirsi-
niz. Chris Otel, Paradise Otel, Skala,
Romeos ilk akla gelen tesisler.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com
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Bacasız sanayi olarak adlandı-
rılan turizm, geçen sezon
olduğu gibi bu sezon da

beklentilerin altında bir yıl geçiri-
yor. Geçtiğimiz yıl Gezi Parkı ve
Ramazan’dan etkilenen turizm
sezonu bu yıl da Ramazan’ın
altında ezilmiş bir görüntü sergili-
yor. 5 yıldızlı oteller, sezon orta-
sında dahi ön rezervasyon fiyatla-
rını uygulamalarına rağmen tatil-
ciyi yeterince çekemiyor.

Turizmin bu yılı da sıkıntılı
geçirmesine dair belki de en çar-
pıcı yorum Ege Turistik
İşletmeler ve Konaklamaları
Birliği Başkanı Mehmet İşler’den
geldi.

“Hem Ramazan hem de
havalar etkiledi”

Yerli turistlere hizmet veren
bölgelerde yüzde 40’a varan
düşüş yaşandığını belirten İşler,
“Ramazan ayı, özellikle Ege
Bölgesi’nde iç pazarla çalışan
tesislerde yüzde 35 civarında bir
düşüş gösterdi. Tabii bunu sadece
Ramazan’a yükleyemeyiz.
Havalar da çok iyi gitmedi.
Bölgemizde göstermiş olduğu
toplam düşüş ise, yüzde 10-15
arasında. Ayrıca kruvaziyerde
meydana gelen keskin düşüşten
dolayı ve havayoluyla gelen turist
yerine kruvaziyerdeki düşüşün
getirmiş olduğu kan kaybından
dolayı bu sene hızla eksiye gidiyo-
ruz. Ramazan ayında, özellikle
Özdere, Gümüldür, Seferihisar ve
Pamucak bölgesinde bu düşüş
hissedilmedi. Ancak mesela
Çeşme’de çok yoğun hissedildi.
Çünkü mübarek Ramazan ayın-
da, vatandaşlarımız evlerinde iba-
detlerini yapıyorlar. Totalde
Ramazan ayı, bölgesel anlamda
yoğun; ama iç pazarla çalışan
tesisler bazında ise yüzde 40’a
varan bir düşüş gösterdi” dedi.

Ortaya çıkan olumsuz tabloya
rağmen yine de iyimserliği de
elden bırakmayan ETİK Başkanı
İşler, sektörün bazı yasal düzenle-
melerle toparlanabileceğine dik-
kat çekti.

“Biz, otelciler olarak mutsuz
değiliz, aksine mutluyuz. Sadece,
birtakım yönetmelikler ve kurum-
larla ilgili bazı sıkıntılarımız var ve
problemlerin gerekli düzenleme-
lerle aşılmasından yanayız. Eğer,
önümüzdeki dönemlerde yönet-
meliklerde ve yasalardaki bazı
maddeler kaldırılırsa, 2023 yılı
için hedeflemiş olduğumuz 50
milyon turist ve 50 milyon dolar-
lık geliri, 2019 yılında gerçekleş-
tirmiş olacağız..“

“Ön rezervasyon şart”
İşler ayrıca toplumda yaygın

olarak dillendirilen ve artık şehir
efsanesi haline gelen “Yabancıya
ucuz, yerli turiste pahalı” söylemi-
ne de ateş püskürdü ve uygula-
manın ön rezervasyon yöntemiyle
gerçekleştiğini belirterek, aynı
durumun yerli turistler için de
geçerli olduğunu söyledi.

“Herkes diyor ki, yabancılara
ucuz, Türklere pahalı. Yok böyle
bir şey. Yabancıların burada
ucuza kalma avantajları nelerdir?
Yabancılar bir sene önceden
parasını ödüyorlar. Ve odaları
kapatıyorlar. Yani, yabancılarda
bir tatil planı ve projesi var. Ve

tatillerini planlıyorlar. Kendi
vatandaşlarımızın da tesislerden
aynı avantajlarla faydalanması
için, 2008 yılından beri Kasım
ayında yüzde 60’lara 70’lere varan
iskontolarla erken rezervasyon
kampanyası başlatıyoruz ve şu
ana kadar, 3 milyona yakın bir
talep gördük buradan. Onlar,
yabancıların şartlarından bu oda-
ları alabildiler. Ama bizim vatan-
daşımız ne yapıyor? Son dakikaya
kadar bekliyor ve Temmuz,
Ağustos aylarında tatile çıkıyor.”

Çeşme’de son durum
Yerli turistlerin uğrak ve

gözde mekânı konumunda olan
Çeşme sezona adeta yıkımla baş-
ladı. Havaların oldukça geç ısın-
ması, okulların kapanış tarihleri
ve çeşitli sınavlar nedeniyle geç
açılan sezon, bir de üstüne
Ramazan ayının eklenmesiyle bir-
likte “Nerede o eski Çeşme”
sorusunu akıllara getirdi.

Çeşme Bodrum’dan
daha dolu

Ilıca Otel Genel Müdürü
Yakup Demir, Çeşme’deki son
durumu Ben HABER’e açıklar-
ken söze Türkiye’nin turizm poli-
tikasını eleştirerek başladı.

“Türkiye Turizmi ucuz fiyat
politikasını benimsemiş ve cirosu-
nu bu şekilde arttırmıştır. Yani
maliyetinin altında turist ağırlar
durumdadır. Türkiye turizmi için
bu bir felakettir. Çeşme de bu
gidişattan nasibini aldı. Ramazan

ayı süresince Çeşme fiyatları
yüzde 25-30 arasında düştü.
Büyük otellerde doluluk fena
olmasa da, küçük otellerin dolu-
luğu çok aşağılarda. Bu gibi
durumlarda hep Bodrum’la karşı-
laştırılıyoruz. Çeşme, Bodrum’a
göre daha yoğun ve daha dolu
geçiyor.”

Demir, mevcut durumun
karamsarlığının Ağustos ve Eylül
aylarında toplanacağına olan
inancını da şu sözlerle dile getir-
di;

“Bayram’la birlikte Çeşme
dolulukları yüzde 100’lere ulaşı-
yor ve bu doluluğun Eylül haftası-
na kadar gideceğini ümit ediyo-
ruz. Şu anda oldukça iyi rezervas-
yon alıyoruz. Belki, Ramazan
ayındaki gelir kaybımızı, Eylül
ayında geri kazanacağımızı ümit
ediyoruz. Turizmcilerde her şey
biter, ümitleri bitmez.”

Dükkânlar kapanabilir
uyarısı

Çeşme’de eğlence sektörünün
lokomotifi olan Marrakech’in

sahibi Mehmet Özener ise esnaf
bazlı olarak değerlendirdiği tablo-
da oldukça siyah bir tablo çizdi ve
Çeşme’de çok sayıda dükkânın
birkaç sezon içinde kapanabilece-
ği uyarısında bulundu.

Sıkıntılara rağmen
Marrakech’in Ramazan’dan en az
etkilenen mekân olduğunun altını
çizen Özener, “Ramazan eğlence
sektörünü çok etkiledi, biz de
yüzde 50 oranında etkilendik.
Tabii sonuçta bu durum çok
doğal.

Güneşlenmiyorlar bile
En az etkilenen işletme de

Marrakech oldu. Piyasa içerisinde
işletme sahipleri ve dükkân sahip-
leriyle görüşüyoruz, durumu
değerlendiriyoruz. İddia ediyo-
rum birkaç seneye Çeşme’de kal-

mazlar, kapatırlar. Çok ciddi
zararlar var. Abartmıyorum,
günde 1 kişinin girmediği dük-
kânlar olduğunu biliyorum. Allah
yardımcıları olsun. Zaten
Çeşme’nin sezonu maksimum 2
ay. Düşünün bunun 30 günü de
Ramazan’a gidiyor.”

Ağustos ayının kurtarıcı ola-
cağı yönündeki beyanlara da
değinen Özener, “Kurtarıcı olma-
sa da moral olacaktır. Ne yapa-
lım? Kapatıp gidelim mi? Herkes
Ağustos ayında bir beklenti içinde
ama ben aynı şeyi düşünmüyo-
rum. Çünkü cumhurbaşkanlığı
seçimleri var. Ramazan ayında
kimse alkol almaz falan deniyor
herkesin kendi tercihi sonuçta bir
şey diyemem. Ama Türkiye’nin
75 – 80 milyonluk nüfusunda
kimse mi tatile çıkmayacak?
Herkes Ağustos’ta mı çıkacak
tatile? Beach Clup’lar gündüzleri
niye boş? Neden kimse güneşlen-
meye gelmiyor? Anlamış değilim
mantıklı gelmiyor. Ramazan alko-
lü etkileyebilir ama kalabalığı
niye etkiliyor? Temmuz ayındayız
şu anda. Gündüzleri de kimse
yok” dedi.

Havaların geç
ısınması, sınavlar
ve Ramazan der-

ken turizm sektö-
rü zor bir sezon

geçiriyor.
İşletmecilerin

gözü kulağı ise
önce bayram tati-

li, sonra da
Ağustos ayında.

Turizmin umudu
Ağustos oldu

Bu ay
kurtarıcı
olacak

Etik Başkanı İşler, sezona sıkıntılı
başlayan turizmcilerin Ağustos ayıyla
birlikte güleceklerinin müjdesini
verdi.

İşler, “Ağustos ayı, bizim zararları-
mızı telafi edeceğimiz bir ay olacak.
Çok ciddi bir talep var. Bu talebi de
sektör olarak biz bundan önceki
düşen taleplerimizi, düşüşlerimizin
zararını kurtarmak adına telafi edece-
ğiz. Ağustos ayı tam kurtarmasa bile
bir parça bize destek olacaktır.
Sadece Ağustos da değil, şu andaki
rezervasyonlarda, özellikle tur sektör-
leriyle çalışan tesisler için gördüğü-
müzde Eylül ve Ekim ayları güzel ve
bereketli geçecek gibi gözüküyor.
Turizmciler olarak Temmuz ayına
kadar kendi yazımızı yaşayamadık,
bereketini göremedik. Hiç olmazsa,
Ağustos ayı ile birlikte başlayan bu
ivme, Kasım’ın başlarına kadar devam
eder diye umuyoruz. O yüzden umut-
luyuz.” dedi.

Mehmet
İşler

Yakup
Demir

Mehmet
Özener

DEMET SAKARYA

demet.sakarya@kanalben.com
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Karşıyaka’da, Atatürk’ün sev-
diği kadına, Latife’sine
kavuştuğu ve bir diğer sevdi-

ği kadını, annesi Zübeyde Hanım’ı
kaybettiği, manen oldukça önemli
bir yerdeyiz… Latife Hanım
Köşkü’nde… Başkan Hüseyin
Mutlu Akpınar bizi son derece
misafirperver bir şekilde karşılı-
yor. Önce Köşk’ü geziyoruz.
Burada yaşananları düşündükçe,
Başkan’ın anlattıkları daha da bir
mana kazanıyor. Bu müthiş
atmosferde Başkan piyanonun
başına oturuyor ve sadece siyaset-
te değil müzisyenlikte de ne denli
başarılı olduğunu bir kez daha
gösteriyor. Sayın Yılmaz
Büyükerşen’in yaptığı balmumu
heykeller de ortama ayrı bir
yaşamsal ruh katıyor.
Karşıyakalıların Başkan Akpınar’a
olan ilgisi ve sevgisi de göz ardı
edilemez elbette. O da bu sevgiye
aynı ölçüde karşılık veriyor, hep-
siyle tek tek ilgileniyor, konuşu-
yor, hatırlarını soruyor. Duygusal
yoğunluğun böylesine zirvede
yaşandığı bir ortamda yapılan söy-
leşi de haliyle bir o kadar katıksız
oluyor… İşte size gerçek, net,
samimi Hüseyin Mutlu Akpınar…

� Öncelikle sizi sizden dinleye-
lim istiyorum. Hüseyin Mutlu
Akpınar kimdir? Kendinizi nasıl
anlatırsınız?

Hüseyin Mutlu Akpınar,
yaşamda insanların mutluluğu için
çalışan, siyaset yaparken de ben
siyasetten ne alabilirimi değil, ben
siyasete ve siyaset aracılığıyla top-
luma ne kazandırabilirimi düşü-
nen bir insandır. Kendisiyle barı-
şık, olumsuzluğu hayatında barın-
dırmayan ve mutlu bir ailesi olan
biri.

Duvarların dili
olsa da konuşsa

� Hayat hikayenizden bize biraz
bahseder misiniz?

3 Nisan 1969 yılında Ereğli’de
doğdum. Tam bir Koç burcu erke-
ğiyim. Gençlik yıllarımı Ereğli’de
geçirdim. Babam Ereğli Belediye
Başkanıydı. Terör olayları içerisin-
de de hep göz önündeydi. Yıllarca
babamla uğraştılar. Baktılar ki
ondan o canı alamayacaklar, bu
sefer bizimle uğraşmaya başladı-
lar. Zorlu bir çocukluk dönemi
geçirdim. Kurşunların altında,
bombalanan evin içerisinde…
Ama ben bir yandan da şanslı bir
çocuktum. Çünkü Türkiye’nin bir-
çok önemli siyasi figürüyle aynı
evin içerisinde bulundum.
Süleyman Genç, Kamil Kırıkoğlu,
Kemal Anadol, Aydın Erten,
Mehdi Zana, Fikri Sönmez gibi…
Bence o ev siyasi müze olmalı. O
duvarların dili olsa konuşsa…
Belki Türk siyasi yaşamına yön
veren birçok gelişme o evde çık-
mıştır. O yüzden kendimi çok şan-
slı hissediyorum. 1980 sonrasında
ise babasız geçen günler başladı
benim için. Evin en büyük çocu-
ğuydum ve bunun zorluklarını da
yaşadım. Baba figürü gibiydim. 14
Mart’ta babamı kaybettim.
Şuanda da kardeşlerimin babası
gibiyim. (gözleri doluyor)

1980 sonrasında babamın sür-

gün yaşamı, cezaevi yaşamı…
Mersin’e sürgüne gönderilmişti
babam. Hatta hiç unutamıyorum,
babam cezaevinden çıktıktan
sonra bana kaçıncı sınıfta olduğu-
mu sormuştu. O yaşam mücadele-
si bizden çok şey alıp götürdü.
Üniversiteyi Eskişehir’de okudum.
Bir dönem futbol oynadım.
Aslında sporcu bir kimliğe sahi-
bim. Tenis oynarım, yüzerim,
koşarım, voleybol, basketbol oyna-
rım… Futbolu ve siyaseti çok ben-
zetirim birbirine. Çünkü ikisinde
de halk var. Yakaladığım başarıla-
rı spora borçluyum. Aynen
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği
gibi: ben sporcunun zeki, çevik ve
ahlaklısını severim. Çevikliğim
devam ettiği için halen sahalarda
koşturuyorum. (gülüyor)

� Karşıyaka Spor Kulübü’nde
yönetim kurulu üyeliği de yaptınız…

Karşıyaka’da futbol oynamak
benim hayalimdi. O hayalim bir
türlü gerçekleşemedi. Ama yöne-
timinde bulundum. Benim için
çok önemli bir süreçti. Şampiyon
olabilmek için mücadele verdik.
Ve şimdi de bu dönem belediye
başkanı olarak Karşıyaka’nın şam-
piyonluğunu görmek istiyorum.
Karşıyakamızın en önemli taleple-
rinden biri olan stadyum konusun-
da da çaba sarf ediyorum. Stat
için çok güzel bir yer bulduk.
Bulunmayacak bir yer değildi
aslında, ortalama aklı olan herkes
bulabilirdi.

Karşıyaka yanlış
planlanmış

� Yalı’da yapılması planlanan
stat projesine neden karşı çıktınız?

Örnekköy’de 53 bin metreka-
relik bir alanda stadyum projemiz
var. Bunun için gerekli girişimleri
yaptık. Büyükşehir belediyemizle
el ele vererek Karşıyakamızı bir
an önce stadyuma kavuşturmalı-
yız. Bu işin siyaseti olmaz.
Karşıyaka’nın geleceğini düşünü-
yorum ve doğru planlamak gerek-
tiğine inanıyorum. Mesela bir
Alaybey örneği var. Buralar
Karşıyaka’nın girişi. Eğer buralar
daha doğru planlanmış olsaydı
bugün Karşıyaka’nın girişi daha
farklı olurdu. Biz oraları nasıl
düzeltiriz diye düşünürken Yalı’ya
böyle bir stadyumun yapılması bu
kente ihanettir. Bu bölgede stat
yapmak için kamulaştırmanın
yapılması gerekiyor. Bir ihale
yapıyorsunuz doğru düzgün yapın
bari. Alelacele seçime dönük
tamamen siyasi bir yatırım.
Karşıyaka’daki fanatik taraftarımı-
zın ruhunu okşayan ama hayalini
kabusa çevirecek bir iş. İstanbul’u
düşündükleri kadar İzmir’i de
düşünsünler. Şehri bir yere taşı-
mak zorundayız. Örnekköy bölge-
si gelişmekte olan bir bölge değil,
gelişmiş bir bölge. Bugün 53 bin
metrakarelik olan alan doğal bir
spor adası haline gelmiş durumda.
Etrafında konut imar alanı yok.
Biz de şimdi bu spor adasına bir
stadyum yapmak için izin istiyo-
ruz. Bu izni Karşıyaka halkı adına
istiyorum ben. Karşıyaka taraftarı
sadece Karşıyaka’da yaşamıyor.
Torbalı’da, Fahrettin Altay’da,

Gaziemir’de, Buca’da,
Bornova’da, Konak’ta,
Bergama’da, Dikili’de…

� Göztepe’de…
Evet bravo… Hatta

Göztepe’de bile yaşıyor. Şimdi siz
bu taraftarları şehrin içine getir-
mektense, otobandan 2 dakikada
stada getirebilirsiniz. Şehir merke-
zinden de yürüme mesafesi 12
dakika… Çarşıdan çıkarız bir
marşları söyleye söyleye
Girne’den toplarız Örnekköy’de
şahlanırız.

Acilen rüyadan
uyanalım

� Peki son durum ne? Şu an
hangi aşamadasınız?

Projesini çizdiriyoruz ve anlatı-
yoruz. Yasal izinler konusunda da
görüşmelerimizi devam ettiriyo-
ruz. Yalı konusunda da akil insan-
ların tereddütleri devam ediyor.
Özellikle meslek odalarının ve o
bölgede yaşayan yurttaşlarımızın
tedirginlikleri söz konusu. Biz aci-
len bu rüyadan uyanıp gerçekçi
olmak istiyoruz. Kentin geleceğini
katlettirmemek gerekir. Arkada
yeşil alan olarak bir tek Orman
Bölge Müdürlüğü’nün fidanlığı
var, o da bırakın çocuklarımıza
kalsın. Çok ilginç bir şekilde stad-
yuma muhalefet edenler var. Son
yeşile de göz dikmişler. Seçim
döneminde de söylemiştim asıl
mevzu o fidanlık. Onu da ele
geçirmeye çalışıyorlar.

� Peki felsefeniz “yaşamak için
siyaset” mi, “siyaset için yaşamak”
mı?

Siyaset için yaşamak… Niye
yaşamak için siyaset yapayım ki…

Karnımı siyasetten
doyurmadım

� Yani siyaseti bir meslek, bir
geçim kaynağı olarak mı görüyorsu-
nuz, yoksa bir yaşam tarzı olarak
mı?

Ben hiçbir zaman karnımı
siyasetten doyurmadım.
Çocuklarımın rızkını siyaset-
ten kazanmadım. 1987
yılında babam cezaevin-
den çıktığında, belki de
kaderimizde ilk defa o
kadar çok şey paylaş-
mıştık. Benden 2
şey istedi babam:
Birincisi küfür
etme hakkını
hayatta kimseye
verme; ikincisi
ticaret yap,
namuslu bir şekil-
de paranı kazan
ama siyaset
yaparsan sadece

çocuklarının karnını doyurabile-
cek kadar, yaşamını devam ettire-
bilecek kadar paran olsun ama
her zaman dost kazan. Ben de
hep dost kazandım. Parayla siya-
set yapılmadığını ben aday olarak
da, başkan olarak da gösterdim.
Bunu da cümle alem bilir. Ben
yüreğimle, cesaretimle, beynimle
yaptım siyaseti.

Geriye gitmek
istiyorum

� Karşıyaka’nın en büyük sıkın-
tısı nedir? Siz bu sıkıntıyı gidermede
hangi aşamadasınız?

Karşıyaka arsa üretemiyor.
Çünkü bir tarafta Çiğli, diğer
tarafta Bayraklı… İkisinin ara-
sında kalmış bir ilçe.
Burada ciddi bir kentsel
dönüşüme ihtiyaç
var. Bu sadece
Cumhuriyet
Mahallesi,
Latife
Hanım
ya da

Örnekköy’den ibaret değil.
Burada Alaybey, hatta Bostanlı,
Yalı’yı da içine alarak bir dönüşü-
mün sağlanması gerekiyor.
Dönüşümü sağlarken biz moder-
nize olmuş bir dönüşümü değil,
zihinlerde bir dönüşümü de sağla-
yarak tarihi bir dönüşüm gerçek-
leştirmeliyiz. Bugün en büyük
hayalim –keşke gerçekleşebilse-
18. 19. yüzyıllardaki İzmir’i yarata-
bilmek. Geriye gitmek istiyorum.
Gerçekleştireceğimiz tüm hizmet-
ler, tarihi dokuyu yaşayan, yaşattı-
ran hizmetler olacak.

� Karşıyaka kaç sene sonra
yüzde 100 sizin hayal ettiğiniz gibi
olur?

Önemli olan başlamak.
Kararlı bir şekilde devam ettirilir-
se 25 sene sonra Karşıyaka çok
farklı bir kent olacak. Eğer yaşar-
sak, o gün bu kentte yaşayan
çocukların bize dua edeceğine
inanıyorum. Çünkü ben siyasette
is bırakmak istemiyorum, iz bırak-
mak istiyorum.

HAYALİMDEKİHAYALİMDEKİHAYALİMDEKİHAYALİMDEKİHAYALİMDEKİHAYALİMDEKİ

SENE SONRA25SENE SONRA25SENE SONRA25SENE SONRA25SENE SONRA25SENE SONRA25
Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kararlı bir şekilde devam
edilirse 25 sene sonra Karşıyaka çok farklı bir kent olacak”
diyor ve ekliyor; “Eğer yaşarsak, o gün bu kentte yaşayan
çocukların bize dua edeceğine inanıyorum. Çünkü ben siya-
sette is bırakmak istemiyorum, iz bırakmak istiyorum.”

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

� Siyaset, yaşamınızda hep
var mıydı?

Evet. Hiç çıkmadı ki… Biz
4 kardeşiz, diğer 3 kardeşim
siyasetle hiç ilgilenmedi. Bir
tek ben o mücadeleyi devam
ettirdim. Çünkü ben sistemle
kavgalıydım. 1980 yılında bele-
diye hoparlöründen ‘Leylim
Ley’ türküsünü söyletti diye 2
yıl ceza yiyen bir insanın oğlu-
yum ben. Gariban insanların
evine elektrik, su götürdü diye
ceza yiyen bir insanın oğluyum
ben. Benim babam ihaleye
fesat karıştırmaktan, yolsuz-
luktan yargılanmadı; benim
babam halkların daha özgür,
daha bağımsız, daha mutlu ve
refah içerisinde yaşayabilme
mücadelesine destek vermek-
ten yargılandı. Babam vefat
ettiğinde belediye başkanı
değildi, hiç kimsenin ondan
bir beklentisi yoktu ama cena-
zesine 10 binlerce insan akın
akın geldi. Ben babamı bir
kere Fahrettin Altay
Kışlası’nda spor minderleri
üstünde gördüm. İlk defa sarı-
lıp ağladık. İlk ve son ağlayı-
şımdı… (gözleri doluyor)

Babama sarıldım
ve ağladım

� Adaylık sürecine bakacak
olursak aslında olaylı ve alışılmışın
dışında bir adaylığınız vardı…

Ben olay adamıyım zaten.
� Karşıyakalıların size karşı yakla-

şımı nasıl oldu?
Öncesinde ve sonrasında aslında

farklı bir şey yok. Sadece bir algı
yanılması var. Aslında Karşıyaka
halkı beni benimsedi, kabullendi ve
evinin bir bireyi olarak gördü ki cum-
huriyet tarihinin en yüksek oyunu
vererek seçti. Benim aklımda tabii ki
Karşıyaka yoktu. Çünkü Konak’tan
aday adayıydım ve hatta aday göste-
rildim. Ama parti üst yönetimi
Karşıyaka’ya çok yakışacağıma inan-
dığı için bana burada görev verdi.

� İlk duyduğunuzda şaşırmadınız
mı peki? Çıktığınız yol farklıydı.

Kiraz bile olsa olurdu. Benim için
orası bile bir başka güzel. Çünkü ben
İzmir’i seviyorum. Hizmet etmek için
hedeflediğiniz bir yer oluyor elbette.
Tabii ki Konak’ta bunu hedeflemiş-
tim. Ancak neden olmadı diye hiç
hayıflanmadım. Çünkü Karşıyaka’ya
da hizmet etmek onurlu ve keyifli
benim için.

� İlk öğrendiğinizde ‘tamam’ mı
dediniz yoksa karşı çıktınız mı?

Görev alınmaz, görev verilir. Ben
bazı şeyleri kabul ederek adaylık

müracaatında bulundum. Ne
yapacaktım? Başka parti-

den mi gidip aday ola-
caktım? Bana görev

verilmesi ve
bana güven

duyulması
ayrı bir

onur-
dur.

Ben olay
adamıyım

� Elbette artık her şey sizin elinizde
değil. Bütünşehir yasasıyla birlikte ilçele-

rin yetkileri kısıtlandı. Siz kendinizi
Büyükşehir’e bağımlı hissediyor musunuz?

Bir bağımlılıktan öte bir koordinasyon
söz konusu. Yasalarla yönetiyorsunuz siz
belediyeyi. Büyükşehir Belediyemiz de ilçe-
mizin gelişmesi için çok güzel katkılarda
bulunuyor. Biz ilçe belediyesi olarak o yasal
sınırlar içerisinde en güzel hizmeti üretme-
ye çalışıyoruz.

� Hep uyumlu olacaksınız yani.
Elbette. Çünkü siyaset kavga sanatı

değildir. Siyaset, uzlaşı ve diyalogdur.
Ben de siyasi yaşamımda hiçbir zaman
kavga kültürünü barındırmadım.

� Peki sizin çok inandığınız bir projeye
Büyükşehir’den onay çıkmazsa bu noktada
tavrınız ne olur?

İnsanların hayali çok farklı. Sonuçta biz
projecilik yapmıyoruz, insan ihtiyaçlarına
yönelik hizmet üretmeye çalışıyoruz.
Karşıyaka bir yaşam kenti. Bu noktada
Karşıyaka halkına konforlu bir yaşam
sunulması gerekiyor. Bu yaşamın bu kente
kazandırılması gerekiyor. Büyükşehir
Belediyemizin stratejik planında da bu
var. O yüzden bir sıkıntı olacağını
düşünmüyorum.

� Karşıyaka için dünyada örnek
aldığınız bir kent var mı?

Akdeniz aksında olan bir
kent. Mesela Barselona.
Karşıyaka neden bir
Barselona olma-
sın…

Siyaset
kavga sanatı degil
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Hayatın devamı için en
önemli maddelerden
olan su, İzmir’de son

günlerde çeşitli tartışmala-
rın odağında kaldı.
Bütünşehir sonrası gerek alt
yapı, gerekse de hizmetler
anlamında yoğun bir döne-
me giren ve yer yer eleştiri
oklarına da hedef olan
İZSU’yu ve İzmir’de suyun
geleceğini İZSU Genel
Müdürü Ahmet H.
Alpaslan’a sorduk.

� Bütünşehir ile ilgili
İZSU olarak neler düşünü-
yorsunuz?

Daha önce 50 km yarı-
çaplı bir dairede kalan yer-
ler bize aitti. Bunun dışında
9 ilçe kalıyordu. Bu 9 ilçe de artık
İZSU’nun çalışma sahası oldu.
Kiraz, Ödemiş, Tire, Beydağ,
Bergama, Dikili gibi uzak bölgeler
bize dahil oldu. Oraların ihtiyaçları-
nı tespit ediyoruz.

“Eleştiriler maksatlı olabilir”
� İZSU son dönemde yeni hizmet

bölgelerinden gelen eleştirilerin odağın-
da kaldı. Eleştirileri nasıl karşılıyorsu-
nuz? Sizce maksatlı mı?

Maksatlı da olabilir ama eleştiri-
lerin hepsini dikkate alıyoruz. Bu
doğrultuda çalışmalarımızı da planlı-
yoruz. Takdir edersiniz ki bir anda

tüm işleri bitiremeyiz. Ayrıca yeni
bağlanan yerlerde eksikler çok fazla.
İçme suyu şebekeleri eski, borular
günümüz standartlarına uygun değil,
arıtma tesisleri yok. İZSU olarak şu
ana dek 24 tane arıtma tesisi yaptık.
Türkiye’de öncüyüz. Avrupa’da da
İzmir bildiğim kadarıyla çevre
duyarlılığında ilk 9 şehir arasına
girdi.

� Başta Çeşme olmak üzere yeni
katılan ilçelerde faturaların yüksekliği-
ne dair bir isyan var. Bütünşehir önce-
si ödedikleri parayla şimdi ödedikleri
paranın farklı olduğunu söylüyorlar.

Bizim su fiyatımız bellidir ve

belediye
meclisi
belirliyor.
Bütünşehir
öncesi yeni
katılan ilçeler-
de fiyatları yerel
belediye belirli-
yor ve bazıları hiç
ücret almıyordu.
Peki, ücret almazsa-
nız hizmeti nasıl
yapacaksınız? Biz
buradan gelen parayla
personel maaşlarını öde-
yip, malzeme alıyoruz ve
projeler üretiyoruz. Bize
bağlı olan tüm noktalarda
ücret aynıdır. Güzelyalı’da
da Çeşme’de de fiyatlar

aynıdır. Bir de katı atık bedeli diye
bir şey var faturanın içinde. O bede-
lin ne kadar olduğunu bize ilgili
belediye gönderiyor. Çeşme
Belediyesi ya da bir başka belediye
bize bu ücretin ne kadar olduğunu
söylerse, biz faturaya o kadar yansı-
tıyoruz.

� Peki, İl Özel İdaresi’ne ait mal-
ların tamamen hazineye devredilmesi
İZSU’yu nasıl etkiledi?

Elbette görev sahamız genişleti-
lirken, imkânlarımız da genişletilme-
liydi. Bunun yapılmamış olması bir
sıkıntı yarattı. Oralarda hiçbir şanti-
yemiz, personelimiz, birimimiz yok.

Dolayısıyla onları bulmakta sıkıntı
çekiyoruz. Bu malların dağıtımını
Valilik yapıyor. Bizim söyleyecek bir
şeyimiz yok, Sayın Başkan gerekli
açıklamaları yapıyor.

� Devlet Su İşleri ile İZSU’nun
ilişkileri nasıl?

Sık sık görüşüp, ortak toplantılar
yapıyoruz. Onlar suyu şehre getiri-
yor, biz de şehirde depolayıp dağıtı-
yoruz.

� Hükümet ile yerel yönetim ara-
sındaki çekişme DSİ ile sizin ilişkileri-
nize de yansıyor mu?

Tabii yansıyor ama biz de kendi-
mize göre önlemler alıyoruz. Şehrin
susuz kalmaması için çalışıyoruz.
Çünkü İzmir Türkiye’de en az yağış
alan, su potansiyeli en az olan bölge.

Su potansiyelinin yüzde 1’i
İzmir’deyken nüfusun ise yüzde 7’si
İzmir’de... Dolayısıyla birtakım zor-
luklar yaşıyoruz. İklim değişiklikleri
nedeniyle kurak dönemler yaşıyoruz
ama bunları kendi içimizde birtakım
operasyonel çalışmalarla çözmeye
çalışıyoruz.

� Merkezi yönetimden yardıma
ihtiyaç oluyor mu?

Her şeyi kendi bütçemizle yapı-
yoruz. Enerji giderleri, elektrik
giderleri yıllık yaklaşık 100 milyon
TL civarında. Bunlar öz kaynakları-
mızdan karşılanıyor.

� Fabrikalar İzmir’in suyunu kir-
letiyor mu? İZSU bu fabrikalara karşı
girişimde bulunuyor mu?

Bunlar yalnızca İZSU’nun değil
DSİ’nin de görevleri. Suya atık
madde karıştıran fabrikalarla ilgili
bizim bir ceza yazma yetkimiz yok.
Bu tamamen Çevre İl
Müdürlüğü’nün yetkisinde. Biz uya-
rıcı yazılar yazıyoruz. Sorun çıkaran
fabrika yok diyemeyiz. Herkes suyu-
nu arıtmadan vermek istiyor. Arıtma
yaptığınızda bunun bir bedeli olu-
yor. Bunu 24 saat çalıştırmak lazım.
Gündüz çalıştırıp gece çalıştırmazsa-
nız olmaz.

� Alt yapı çalışmaları ne durum-
da?

Eski tip sistemi yenileme çalış-
malarımız sürüyor. Çünkü birleşik
sistem dediğimiz eski sistemde çok

sıkıntı çıkıyor. Arıtma tesislerimiz de
yoruluyor, su kaybımız da oluyor.
Öyle semtler var ki, çukurda kalıyor.
Bir yağmur yağınca göl gibi oluyor
oralar. Sonra “Bizi kurtarın” diyor-
lar.

� Belediyelerin suçu var mı
bunda?

Ruhsatı kim verdiyse o suçludur
tabi.

� Alsancak ve civarında kanali-
zasyon sıkıntısı yıllardır dillendiriliyor.
Bu kadar merkezi yerlerde bu koku
neden çözülemiyor?

Birleşik sistemden kaynaklanıyor
bu. Kışın yetsin diye kullanılan
büyük borularda yazın debi düşüyor.
O da koku olarak dönüyor.

� “İZSU parasını harcayamıyor”
şeklinde siyasi bir eleştiri var karşınız-
da. Parayla ilgili bir sorun var mı?

Elimizde para kalmıyor ki.
Malzeme ve araç gereç alıyoruz
çoğunlukla. Epey zamandır beledi-
yeye para da vermiyoruz zaten.

� Yakın tarihte bir boru tartışması
oldu. Salih Esen ve bazı gazeteciler
tarafından çok sert bir şekilde eleştiril-
diniz.

Orada yanlış bir anlaşılma oldu.
Bu boru alımı değil de Çiğli’deki
arıtma tesisini büyütüyoruz ve 4. fazı
yapıyoruz. Bunun için kullanılan
borular var. Sonuçta 1 tane boruyla
işi çözmek varken, 8-10 boruyla
bunu yapmak mantıklı değil.

En kaliteli
su İzmir’dezm
İzmir’de suyun patronu Ben HABER’E konuştu.
Bütünşehir sonrası eleştirilere yanıt veren Ahmet
H. Alpaslan iddialı da bir cümle kullandı ve
“İzmir’in suyu en kaliteli sudur” dedi.

��  İzmir’in suyu İstanbul ya da Ankara’nın
suyunun neresindedir son durumda?

İzmir’in suyu aslında en kaliteli sudur.
İzmir’de hangi ilçede olursanız olun çeşmeden

akan suyu içebilirsiniz. Arsenik falan da yok
ama suyu aldığımız noktalarda arsenik var.
Oraları korumak DSİ’nin görevi. Biz o suyu

vatandaşa veremeyiz. Bu duruma her ilde ted-
bir almak lazım. 2008 yılında çıktı bu arsenik.
Bunun üzerine Türkiye’deki en büyük arsenik

arıtma tesislerini kurduk. 3 ayrı yerde bu
konuda tesisimiz var. Buralarda arıtılan sular-
da arsenik kalmıyor ama bu durum bize paha-
lıya mal oluyor. Sonuç olarak İZSU’nun verdiği

su içilebilir nitelikte bir sudur.
Bir de şunu söyleyeyim, gazetelerde

İzmir’in suyunun arsenikli olduğuna dair hep
haberler yapıldı ama bize belki 30-40 şehirden
arsenik artırma tesislerimizle ilgili bilgi almak
için geldiler. Zannediyorum ki böyle bir sıkın-

tıları olmasa gelmezlerdi.

İzmir’in çeşme 
suyu içilebilir!
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Tanrıların ve insan-
ların babası Zeus
ölümlü ölümsüz

her kadına aşık oldu.
Pandora merakına
yenildi ve asla açılma-
ması gereken kutuyu
açtı, Adem ve Havva
yasak meyveden yedi.
Yasak olanın dayanıl-
maz çekiciliği işte
böyle başladı. Tarih
boyunca insanoğlu hep
yasak olanı merak etti.

Hayatı, fotoğraf maki-
nesinin penceresinden
görüp, sanatın ölümsüz-
lüğünü görüntülere
dönüştüren Ara Güler,
hayatı ve mutluluğu aynı
potada zekice birleştir-
mişti bir konuşmasında.
Ara Güler ile röportaj
yapan muhabir soruyor-
du: “Arkanızdaki
fotoğrafta kocaman bir
yazı görüyorum; sigara
içmeyiniz yazıyor. Sizse,
her dakika önünde sigara
içiyorsunuz. Bu nasıl
şey?”

Usta yanıtlıyor: “Hayat
nedir, biliyor musun?
Arkanda sigara içilmez
yazacak, sen de önüne
geçip inadına içeceksin...
Bu nasıl bir mutluluktur
anlatamam...”

Şimdi buradan yasak
ilişkilerin çekiciliğine
direksiyon kırabiliriz.
Yasak ilişki toplumun,
sosyal kuralların beklenti-
lerine ters düşen ilişkilere
denebilir. 19.yüzyıl felse-
fecilerinden Arthur
Schopenhauer'a göre aşk
ilişkisi başlı başına yasak-
tır, Aşk yaşayan çiftlerin
toplumun beklentilerini
karşılayan evli çiftlere
neye sahip olamadıklarını
gösterdiği için belki de
böyle bir düşüncesi vardır
Schopenhauer'un..
Heyecan, tutku, kalp
çarpıntısı, kaçışlar cezbe-
dici bir rol oynar.
İnsanların yanlış olduğunu

bile bile bu tip ilişkilere
girmelerinin altında bu
yaşıyor olduğunu fark
edebilme duygusu ve ha-
yatın kuralları içinde
kuralsızlığı, birilerinin
çizdiği ve gösterdiği nok-
talar içinde yaşamayı red-
dedip, yeni mutluluk alan-
larını belirlemek yatıyor.

Düşünce yapımızı bir
bilgisayar gibi
algıladığımızda yasaklı
olan her şeyin o tuşa
basılmışçasına istek
uyandırdığını görebiliyo-
ruz. Herhalde doğamızda
kısıtlanmaya direnç
göstermek güçlü bir şe-
kilde bulunuyor ki çocuk-
luğumuzdan beri yasak
olan her şey daha da
çekici geliyor bizlere.
Çocuğa sobaya dokun-
mak yasak dersin ilk fır-
satta eli ordadır mesela,
uçak pistte duruncaya
kadar kemerler açılmasın
anonsuna rağmen kemer
şakırtıları arasında pistte
ilerlenir. Peki, yasaklar
neden vardır ve bu yasak-
lara nasıl uyabiliriz.
Yasaklar insanın huzuru
ve güvenliği için vardır ve
yasaklara başkalarına
zarar verebileceğimize
ikna edilirsek uyabiliriz.

Kimimiz “Yasaklar
delinmek içindir.” diye
geçiririz içimizden,
Kimimiz de yasaklara
harfiyen uymaya çalışırız.
Ama içimizde derinlerden
bir ses, içme denilen o
sigarayı içmenin, yasak
meyveyi yemenin haz-
zının başka bir yerde

olmadığını fısıl-
dar bize. Sanki
bir ses beyni-
mize yılan gibi
sokulur ve bazen
bizi sağlıksız bir
ikilemde bırakır:
“Acaba yapsam
mı?” Kısacası
evdeki (ideal
benlikteki)
hesap, çarşıya

(egoya) uymaz.
Biz de ülke olarak

siyah bir yasaklar zinciri
içindeyiz. Kızlı erkekli
olmaz, alkol saat
22.00’den sonra satıl-
maz, televizyonda ve
yayın organlarında her
haber yayınlanmaz, dok-
torlar gezicilere tıbbi
destek sağlayamaz, inter-
nette her şey paylaşıla-
maz, insanlar hür
iradeleriyle düşüncelerini
rahatça söyleyemez. 24
yaşından küçükler alkol
tüketemez. (Bunun
nedenini anlayamıyorum.
Bizim gençlerimiz arasın-
da alkolizm aldı başını
yürüdü de ben mi
kaçırdım?)

Youtube ve Twitter
yasaklandı eminim yasak-
lanmadan öncesine
nazaran daha çok tık-
lanıyordur site. Benim
fikrimce bir şeyi popüler
yapmak istiyorsanız, önce
onu yasaklamalısınız.
Bazen düşünmeden
edemiyorum... Yasağın
çekiciliği tescillenmişken
acaba malum büyükleri-
miz yasaklarla bize yap-
tırmak istediklerini mi
yaptırıyorlar? Hep ötesini
düşlemek, ötesini
görmek, ötesini yaşa-
mak... Hayatı, böylesine
yasak bir aşkla yaşamanın
tadıyla mutlu olmak.
Garip bir tat bu. Hayatın
ötesine geçemeyenlerin
anlayamayacağı.
Anlayanların, anlatamaya-
cağı. Sevgiyle kalın...
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Çankaya Köşkü’ne kim
çıkacak? Gündeminde
bu soru olan Türkiye,

tarihinde ilk defa bir cumhur-
başkanını halkın doğrudan
katılımıyla seçecek. Bugüne
dek Abdullah Gül de dahil
olmak üzere 11 cumhurbaş-
kanına sahip olan ülkemiz 10
Ağustos’ta gerçekleşecek
seçime kilitlenmişken, akla
ister istemez eski cumhurbaş-
kanları geliyor. Demokrasi
tarihimizin en keskin virajı ve
en üst mertebesi olan bu gö-
revin sahipleri Atatürk’ten
Kenan Evren’e dek acaba
nasıl göreve geldi?

1) Mustafa Kemal
Atatürk (1923-1938)

Osmanlı Devleti’nin yıkıl-
dığı, halkın Ankara’dan yöne-
tildiği, demokrasinin kaçınıl-
maz olduğu yıllarda cumhu-
run ilk başkanı olan Mustafa
Kemal Atatürk’ün dahi göre-
ve başlarken ciddi bir muha-
lefete maruz kalmasıyla baş-
lamak en doğrusu. Hilafet ile
ittihat savunucusu vekillerden
oluşan muhalefete karşın
görevini 4 dönem boyunca
sürdüren Ulu Önder Atatürk,
katıldığı tüm
Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde oybirliği ile göreve
seçilme başarısını gösterir.
Bu başarıda gerçekleşen ilk
seçimle son seçim arasındaki
farkı da görmek gerekir. 1923
yılındaki seçimde 287’vekil-
den 158’inin katıldığı ve
dönem şartları göz önünde
bulundurulduğu seçim, yerini
399 vekilin bulunduğu ve
386’sının katılıp tamamının
lehte oy verdiği bir seçime
evrilir. Hal böyle olunca da
toplam 4 seçim geçiren
Mustafa Kemal, hayata göz-
lerini yumduğu vakte kadar
Çankaya Köşkü’nün sahibi
olur.

2) İsmet İnönü (1938-
1946)

Son günlerde göreve geliş
süreci hakkındaki söylem tar-
tışmalarıyla AK Parti ve
CHP’yi karşı karşıya getiren
İsmet İnönü’nün cumhurbaş-
kanı olması, kimi yönleriyle
Türkiye’de tek olarak kabul
edilebilir. Mustafa Kemal’in
ölümünden 1 gün sonra yapı-
lan seçimle göreve gelen
İnönü’nün göreve gelişi önce-
si adeta bürokrasi savaşları
yaşanır. Atatürk’ün sağlık
durumunun kötüleştiği
dönemde kulislerde başlayan
“Cumhurbaşkanı kim ola-

cak?” tartışmaları ve rakipler
oldukça dikkat çekicidir.
Fethi Okyar’dan Mareşal
Fevzi Çakmak’a ve Meclis
Başkanı Abdülhalik
Renda’ya kadar ismi geçen
önemli şahsiyetler vardır.
Süreçte hem bu isimlerden
2’sinin Anayasa’ya göre aday
olamaması hem de bizzat
kimi bakanlardan gelen
muhalefetin İnönü’nün
önüne geçememesi arka
arkaya 3 dönemlik cumhur-
başkanlığı sürecini başlatır.
Hatta göreve gelişi sırasında-
ki muhaliflerinden Fevzi
Çakmak ile 1946 seçimlerin-
de karşı karşıya gelen İnönü,
rakibini 59 oya karşılık 388
oyla yenmeyi başarmıştır.
Süreci Atatürk’ten ayıran en
önemli fark ise, gerçekleşen
ilk 7 Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi sonrası ilk kez bir aday
oybirliği ile değil oyçokluğu
ile seçilecektir ve sonrasında
yeniden siyasete dönecektir.

3) Celal Bayar (1950-
1960)

Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin bir başka ilki ise Celal
Bayar olmuştur. Demokrat
Parti’yi kuran ve Türkiye’nin
3. Cumhurbaşkanı olan
Bayar, belki de ülkenin en üst
perdeden demokrasi şehidi
olarak anılabilecek kişi konu-
mundadır. 14 Mayıs 1950
yılında Cumhuriyet Halk
Partisi’nin ilk kez seçim kay-
betmiş olması ve galibin
Demokrat Parti olması,
Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün yerine son yılların
muhalif ismi Celal Bayar’ı
Çankaya’ya taşıyacaktır.
Çoğunluğu Demokrat Partili
vekillerin oylarıyla göreve
gelen Celal Bayar ve DP
Lideri Başbakan Adnan
Menderes’in uyumlu çalışma-
ları göze çarparken sürecin
sonu ise kaosa doğru gider.
DP ve CHP’nin adeta birbiri-
ne girmesi sonrası asker,
yönetime el koyarken
Menderes idam edilir, bir
diğer idam mahkumu
Bayar’ın ise cezası yaşı nede-
niyle müebbet hapse çevrilir.

4) Cemal Gürsel (1960-
1966)

Celal Bayar’ın darbeyle
görevinden alınmasından
sonra Köşk yine bir askere ev
sahipliği yapacaktır.
Alparslan Türkeş tarafından
bildirisi okunan 27 Mayıs
ihtilali sonrası ilk olarak Milli
Birlik Komitesi yoluyla
Cemal Gürsel’in başında ola-
cağı şekilde ülke askeri vesa-
yetle yönetilir. 1961’deyse
Gürsel bu kez özgürlüğü tar-
tışılır bir Meclis tarafından
göreve getirilir. Zira Ord.
Prof. Dr Ali Fuad Başgil,
seçime girmek ister, ancak
adaylığı ölüm tehdidi ile
engellenir. Görev süresi için-
de Kıbrıs’a ilk harekatın baş-
lamasını da sağlayan Gürsel,
1966 yılında hastalığı nede-
niyle görevinden ayrılır ve
aynı yıl içinde de hayatını
kaybeder.

5) Cevdet Sunay (1966-
1973)

Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin asker kökenli bir diğer
Cumhurbaşkanı olan Cevdet
Sunay, ülkenin aynı zamanda
12. Genelkurmay Başkanı
olma özelliğini de taşır.
Seçimde rakibi Alparslan
Türkeş’i 11’e 461 gibi büyük
bir farkla geçer. Görev süresi
boyunca Kıbrıs meselesinden,
sağ-sol olaylarına kadar çal-
kantılı bir 7 yıllık dönem atla-
tan Sunay, biraz parlamento
desteği alamamaktan, biraz
dönemsel yıpranmalardan
dolayı yeniden seçime girme-
yerek Türkiye’nin 5.
Cumhurbaşkanı olma görevi-
ni noktalar.

6) Fahri Korutürk (1973-
1980)

Seçimi en sancılı gerçek-
leşen Cumhurbaşkanı olarak
hafızalara kazınan Fahri
Korutürk’ün göreve gelmesi
TBMM’de adeta ezber bozar.
Siyasi karışıklıkların en yoğun
olduğu dönemde görev yapan
ve bu çekişme nedeniyle

biraz geri planda olarak görü-
len Korutürk, Meclis’te yapı-
lan çalışmalarda ancak ve
ancak 15. turda seçilmiştir.
15. tura kadar diğer adayların
yarıştığı TBMM’de Faruk
Güler, Tekin Arıburun ve
Ferruh Bozbeyli gibi rakiple-
rini geçen Korutürk’ün göre-
ve gelmesi tartışmaları sona
erdirir. 7 yıllık süreçte 8 farklı
hükümetle çalışan ve ekono-
mik zorluklarla boğuşan
Korutürk, nihayetinde görev
süresi dolduğu zaman yeni-
den seçime girmez ve Köşk’e
veda eder.

7) Kenan Evren (1982-
1989)

Her ne kadar mantıki
olmasa da teknik olarak halk
tarafından göreve getirilen ilk
cumhurbaşkanıdır. Fahri
Korutürk’ün görevinden
ayrılması sonrasında bir türlü
Cumhurbaşkanı’nın seçileme-
mesi, ülkedeki anarşi ortamı,
gençlerin sokak çatışmaların-
da birbirini öldürmeleri gibi
nedenleri öne sürerek 12
Eylül 1980’de askeri bir dar-
beyle yönetimi ele geçiren ve
1982’ye kadar ülkeyi bu şekil-
de yöneten Evren, bugün
dahi değiştirilmeye çalışılan
1982 Anayasası’nı halka
sunar. Anayasa’ya ve Kenan
Evren’e oy vermemenin
adeta imkansıza yakın oldu-
ğu, oy zarflarının şeffaf oldu-
ğu referandum yüzde 91.37
oyla kabul edilir. Anayasa’nın
geçici maddesi uyarınca
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı seçilir.
Görev süresi boyunca başlar-
da devlet başkanı gibi hare-
ket eden Evren, son dönem-
lerinde Turgut Özal’ın halk
nazarında etkisinin artmasıy-
la daha ılımlı bir çizgide bulu-
narak dikkat çeker.

Ve sonrası… Kenan
Evren’in görev süresi sonrası
Çankaya Köşkü 4 isme daha
ev sahipliği yapar. Bu isimler;
Köşk’te son dönemde belki
de en çok iz bırakan isimler-
den olan ve görev süresi için-
de yaşamını yitiren Turgut
Özal, Süleyman Demirel,
Ahmet Necdet Sezer ve şim-
dilerde görevinin son demle-
rini yaşayan Abdullah
Gül’den oluşacaktır.
Şimdilerde ise günün sorusu
şu; Köşk’e Recep Tayyip
Erdoğan mı, Ekmeleddin
İhsanoğlu mu yoksa
Selahattin Demirtaş mı çıka-
cak? Halk tarafından seçile-
cek 12. Cumhurbaşkanı kim
olacak?

Ülkemiz şu günlerde belki de en büyük demokrasi sınavını
veriyor. 12. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağı merak konu-
suyken, gelin bir de ilk 7 ismi tekrar hatırlayalım.

12’YE
1 KALA!

Bazen ideal
benlikteki hesap

egoya uymaz

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
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7) Kenan Evren
(1982-1989)



SAYFA 14 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

14 sağlık-astrolojiHABER 25.07.2014

KOÇ:
Partneriniz ile olan
ilişkinizdeki prob-
lemleri sakin iken
konuşup çözmek işi-

nize yarayacak. Bekar Koçlar aşk
ile büyülenebilirler. Maddi yatı-
rımlarda sağlam adım atılmalı.
Kısa seyahatler olabilir.

BOĞA: Yeni
ekonomik kazançlar
sağlayacak bağlantı-
lar gündemde.
Parasal açıdan şans-
lısınız. Sevdiğinizle

oldukça keyifli zamanlar geçiri-
yorsunuz. Yaşamınıza giren yeni
insanların hayalperest yanlarını
kolay görün.

İKİZLER: Aşk
hiç ummadığınız
anda sizlerle. Bu
sebeple aşka olan
inancınızı eksiltme-
yin. İş arkadaşları-
nız ile yaşayacağınız

gerginlikler sizin lehinize sonuç-
lanıyor. Sizin iyi niyetiniz nihayet
anlaşılıyor.

YENGEÇ: İşiniz ile ilgili kolay
aşılır engellere takılma-
yın. Kalıcı başarılara
imza atacağınız bir
dönemdesiniz.

Kariyer için çok
şanslı bir dönem.

Aşkta ise dargınlıkların biteceği
bir ay. Hedefinize kitlenin.

ASLAN: Aşka başlama veya
bitirme konusunda
net ve açık olmalısı-
nız. Kariyeriniz ile
ilgili gelişmeler bu ay
ortaya koyacağınız
performansa bağlı.
Otorite figürü tara-

fından değerlendirileceksiniz.
BAŞAK: Yaşamınızda

fazla olan ne varsa hepsini
ihtiyaç sahiplerine
dağıtmanın tam
zamanı. Yeniye yer
açınız. Aile ilişkile-
riniz, eş, dost ve
sevgili ilişkileriniz

tamamen pozitif ve sizi yüksel-
tiyor.

TERAZİ: Ön yargılarınızın
sizi engelleyen yönleri-
ni fark etmeniz gere-
ken bir aydasınız.
Göreceksiniz aslında
bazı ön yargıların
değişmesiyle kesinlikle
rahata kavuşacaksınız. Doğa ile
baş başa kalmaya özen gösterin.

AKREP: Yaşam enerjiniz
oldukça yüksek. İş
ve aşk hayatınızda
çok olumlu gelişme-
ler yaşanıyor.
Oldukça keyifli ve
sevgi dolu, başarılar-

la dolu bir ay. Ve özellikle
kazanmak hırsının enerjisini
lehinize iyi kullanın.

YAY: İş yaşamınıza odakla-
nın. Özellikle aşk
enerjisi sizi sarıp sar-
malıyor. Şaşkınlıkla
bu enerjiyi yaşamı-
nızda fark edeceksi-
niz. İş yerindeki kısa

süreli engellerle ilgili olarak ses-
sizlik ve sadece sürece odaklan-
mak önemli.

OĞLAK: Evlilik ve aşk ilişki-
nizde özellikle prob-
lemlerin çözümünde
partnerinizi ne kadar
çok sevdiğinizi düşü-
nerek çözünüz.
Yoksa çok üzülebi-

lirsiniz. İş ve para konularında
yeni başlangıçlar heyecan verici.

KOVA: Ruhsal anlamda
dengeyi kurmak
kolay olmayabilir.
Siz özellikle sizi
seven insanlarla bol
vakit geçirin. Karar

vermeden önce uzun süre düşü-
nün. Sabırlı olmanız gereken
konularda özellikle yeni fırsatla-
rın size geldiğini bilin.

BALIK:
Sinirlerinize hakim
olmaya gayret edin.
Çünkü ev ve iş yaşa-
mınızda uzun süre
huzurunuz bozulabi-

lir. Sizden beklentileri olan
insanlara beklentiyi karşılayama-
yacaksanız açıkça söyleyin.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Timsah: Kas ve bel
ağrılarına dikkat edin.
Eşiniz veya sevgilinizle
tatil planlarınız bozu-
labilir. Kısa süreli tatil-

leri planlamak en doğrusu.
Hayal kurmak sizi rahatlatacak
ve ümit verecektir.
Rüzgar: Aşkı özellikle
eski ilişkinizde aramak
ne kadar doğru lütfen
sorgulayınız. Sizden
borç para almaya çalı-
şanları bu ay atlatın. Banka kredi

ve ödemelerde çok
dikkatli olun.
Gece: Sağlık, iş ve
para konusunda muh-
teşem bir şans döngü-
sü var. Eş ve sevgili ile

problemler bitiyor. Cinsellik ve
sevilme konusunda bu
ay çok şanslı olduğunu-
zu söylemeliyiz.
Tohum: Gevşemek ve
eskileri bırakmak için
harika bir ay. Yalnız
tohumlar için aynı mekanı pay-
laştığınız kişi ile kısa süreli bir

aşk muhtemel. Size
lazım olmayan eşyala-
rınızı dağıtın.
Yılan: Kenara çekil-
me, inziva tam birkaç
gün sizi gerçekten

arındırır. Sinirlerinizin daha
güçlü olması gereken diyaloglar
olacak. Para ve aşk konusunda

şans sizden yana.
Ölüm: Yurt dışı ve
yurt içi seyahatlere
partneriniz ile gidin.
Çünkü sürpriz karşı-
laşmalar sizde paylaşı-

mı arttıracak. Evlilik
kararı alabileceksiniz.
Paranızı dikkatli harca-
yın.
Geyik: Aile ilişkileriniz
güçleniyor. Kendinize
karşı öz eleştiri ve geçmişin
olumsuz duygularından arınmak
için harika fırsatlar var. Arınmayı

doğada çok kolay
deneyimlersiniz.
Tavşan: Aşkta artık
kararların alınması
gereken, kafa karışık-
lıklarının giderildiği

bir dönem başlıyor. Özellikle
beraber tatil fikri hari-
ka. Affetme terapisi
için mükemmel bir ay.
Su: Sürpriz aşk sizi
şaşırtıp bir an coşturup
bir an soğuma hissetti-
riyor. Endişelenmeyin yapmanız
gereken tek şey kalbinizin sesini
dinleyin. Dinlenmeye çok ihtiya-
cınız var.

Köpek: Mekan deği-
şikliği, eşya, mobilya
alım satımı için uygun
bir ay. Aşk ile ilgili
geçmiş yaşamdan eski

bir sevgili yeniden sizin için
mücadele vermeye başlayabilir.
Maymun:
Kararlarınızda dikkatli
olun. Hata yapmaya
müsait bir ay. İnce
düşünün. Ev tadilatı ve
gardırobu yenilemek
için nefis bir zaman. Aşkta hem
çok isteyip hem reddetmek size

özgü.
Yol: Özellikle, sus-
mak, içine kapanmak,
rahatlamak, arınmak
istiyorsunuz. O halde
bir süre yaşamdan

uzaklaşın. Yalnız ve
doğayla baş başa kala-
bileceğiniz bir tatil hari-
ka olur.
Kamış: Yeni bir iş sizi
oldukça tatmin etmeye
başladı. Ek gelir elde etme çaba-
larınız var ve doğru zaman sayı-
lır. Eşiniz ve sevgiliniz ile ilgili
ailevi ön yargıları çok yansıtma-
yınız.

Jaguar: İnsanlardan
fazlaca beklenti içine
girmek için uygun
enerjiler var. Bu sizi
yanıltmasın. Mutlaka
aile içerisinde sizden

öğrenilmeye çalışılan bir sır sizi
üzecektir. Sessiz kalınız.
Kartal: Aşk enerjisi bir süre gün-
demde olacak. Bu enerjiyi iş

hayatınız ve kişisel
bakımınızı teşvik edici
bir güce çeviriniz.
Özellikle beraber
yapılacak bir tatil sizi

arındırır.
Baykuş: Geçmişte sizin bitirmiş
olduğunuz bir aşk ilişki-
si için pişmanlık içinde
olanlarınız var. Geri
dönüş 1 ay önce olsaydı
hayaldi. Oysa bu ay
mümkün. Ailenizle sağ-
lık konusunda açık olun.

Toprak: Açık havada
etkinlikler ruh sağlığı-
nız için çok gerekli.
Estetik ameliyat vb
için uygun bir zaman.
Bol bol uyku ve derin

düşünmek sizi arındıracak bu ay.
Sevginizi gizlemeyin.
Fırtına: Kas ve kemik
rahatsızlıkları ile ilgili
ciddi bir iyileşme süreci
yaşayan Fırtınalara
müjde. Aşk sizi daha da
iyileştirecek. Kısa süreli
flörtlerden kaçınmayın.
İyileştiricidir.
Işık: Tatil planlarınız değişebilir.

Endişelenmeyin mutla-
ka işleriniz yarıda kal-
mıştır ve tamamlamanız
gerekiyordur. Aşk için
bekleyen ışıklar, plato-
nik aşk kapıda çoğunuz

için. Zoru seviyorsunuz.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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Buğra: Güvenmeyi bilen ve güvene
layık bir kişidir. Özellikle güven temelli
ilişkilerde kendini göstermesi kolaydır.
Güven sarsıldığında ise toparlanması
kolay değildir. Tek başına yola devam
etme enerjisi yüksektir. Özellikle parasal
anlamda deneyimli kişilerden sürekli
mentörlük yardımı alırsa ekonomik refa-
hı süreklileştirir.

Karen: Kariyer açısından çok şanslıdır.
Ticareti uygulama, geliştirme ve güven
aşılama konusunda harika bir enerji
yayar. Yaşamında kararsızlık zamanların-
da sürekli sakinleşmek yatışmak ve
ardından tekrar ayağını yere sağlam
bastırtacak kişilikteki insanları etrafına

toplar. Güç alır ve yola devam eder.
Sedef: Bir insanı veya işi ciddiye

alması için karşıdakinin fikirlerine dikkat
eder. Kaliteli ve parlak fikirlerle yaşama
başlar.

Oldukça güvenilirdir ve kime güvene-
ceğini çok iyi bilir. Yakınındaki insanları
sakinleştirme, sakinlik ve huzur verme
ve alma konularında yeteneklidir. Anne
olmaya müsait ve iyi bir eş titreşimidir.
Finansal konularda güvenilir bir tüccar-
dan destek alması önemlidir.

Hümeyra: Oldukça sakin içine kapanık
bir insanmış gibi görünür. Oysa çok daha
dışa dönük bir ruh halini içinde taşır.
Ayaklarını yere çok sağlam basmak,

kazanmak ve popüler olmak ister. Kendi
isteklerinin farkındadır, hedefine çok
kolay odaklanır. Kararsızlığa her düştü-
ğünde ona güç veren insanlardan destek
almayı kabul ettiği sürece ayağa kalkar.

Koray: Kariyer anlamında çok şanslı-
dır. İşini kurma, geliştirme veya aileden
kalan işi büyütme potansiyeli çok yük-
sektir.

Oldukça duygusal ve içtendir. Kendini
her tanımaya çalıştığında geçmişte yap-
tığı hatalara odaklanmak gibi negatif bir
özelliği vardır. Bu doğru değildir.
Oldukça güçlü ve istikrarlı bir gücü var-
dır. Ve bu özelliği 25 yaşından sonra
kendini iyice gösterir.

SEVGİLİ
OKURLAR HEPİ-
NİZE SEVGİYLE

MERHABA. MERAK
ETMEYİN YARDIMINIZA
GELDİM. BU YAZIM ŞU AN
NEREDEYSE HEPİMİZDE
OLAN TELAŞ İÇİN..

Tüm güzelliğiyle, ışıltısı ve
sıcaklığıyla yaz aylarını yaşı-
yoruz. Hepimizin alarmı çalıy-
or eminim. İnce kıyafetlerle
formda, bikinilerle ince ve
güzel görünmeyi kim istemez?
Hızlı ve kolay şekilde incelme
ve hatta belki zayıflayıp şekil-
lenme arzusuna girdik işte.

Simdi gelin sağlığımızı boz-
madan bu görünüş için neler
yapabiliriz onları anlatayım.

METABOLİZMAYI
UYANDIRMA VAKTİ

Rutin kalkış saatinizi 20
dakika öne alıyorsunuz.
Saatiniz çalar çalmaz derin,
güzel bir nefes ve şükürle
yatağınızdan kalkıp doğru mut-
fağa... Hemen bir bardak suya
½ limonun suyunu sıkıp içine
toz zencefil karıştırıyorsunuz.
Güzelce içip üzerine 15 dakika

esneme hareketleri yapıp
METABOLİZMAYI
UYANDIRDINIZ BİLE ve
şimdi kahvaltıya hazırsınız.

YAKITI OLMAYAN
METABOLİZMA
HIZLANMAZ

Bol proteinli bir kahvaltı
şart. 2 yumurta ve 1 yumurta
beyazı ile içine bol baharat
koyduğunuz maydanozlu kır-
mızı biberli omlet yapıyor-
sunuz. Yanında sade kahve ve
üzerine iki üç dilim ananasla…
(sevmeyenler çilek veya kiraz
da tercih edebilir)

METABOLİZMAYA
DUR DURAK YOK

Saat 11.00 gibi aşağı
doğru düşmek isteyecek, hızını
azaltacak metabolizma acilen
harekete geçirilmeli. YEŞİL
KAHVE çayıyla 2 tatlı kaşığı
çiğ susam yemeyi mutlaka
deneyin, etkisi inanılmaz ola-
cak. Hem de yıl boyu cevizi,

bademi bilen vücudu
da şaşırtmış olalım.

ÖĞLE
YEMEKLERİNDE
MUTLAKA
PROTEİN

Sevdiğiniz bir çeşit proteini,
yanında sevdiğiniz bir sebzeyle
ızgara, haşlama, buharda
pişmiş veya çiğ olarak
zevkinize bağlı olarak tüketin
yanında mineral su için.

METABOLİZMANIN
DUR YA DA ÇALIŞ
SAATİ

İkindi dediğimiz saat
o kadar önemli ki…
Metabolizmanız ya
yavaşlayacak ya da
tam tersi hızlanacak.
Bu size ve ne yap-
tığınıza bağlı. Eğer
bir birim PROTEİNİ,
yanında bir birim
KARBONHİDRATLA
tüketir, yarım saat sonra
üzerine akşamüzeri egzer-
sizi yaparsanız bu günü yağ
yakarak bitirdiğiniz garantilen-

miş oldu. Size bir örnek vere-
yim. Mesela fesleğenli soğuk
bir ayranı yanında domatesli
2-3 tane wasayla tüketip 1
saat sonra 20 dakika kas, kırk
beş dakika kardio yaparsanız
bitiminde de sevdiğiniz bir bitki
çayı veya şekersiz Türk
kahvesi içtiğinizde sabahki
kadar hızlı bir metabolizma işte
sizinle…

AKŞAM
KARBONHİDRAT
ALMAYIN Kİ
METABOLİZMA
GECE BOYU
YAĞ YAKSIN

Akşam yemeklerinizi sebze
veya kurubak-
lagil yemeği ve
yanında bol
yoğurt yapa-
bilirsiniz.
Veya
ızgara ya
da fırın
herhangi
bir hayvansal
proteini,
avokadolu, keten
tohumlu, bol yeşil
bir salatayla yerseniz
her şey en doğru şekli-
ni almıştır.

SON AN SON
DOĞRU İSTENİLEN
ŞEKLE KADAR

Akşam 19.00 itibariyle
karbonhidrat almaz, yatmadan
1,5 saat önce kefir veya
tarçınlı süt içersek gece boyu
metabolizmanız yine çalışıp
görevini tamamlar.

Evet sevgili okurlar benden
söylemesi siz siz olun metabo-
lizmanın altın anahtarının sizde
olduğunu unutmayın. GÜNDE
İKİ LİTRE SU İÇİP
HAREKETLİ OLMAYI DA…
BAŞARILAR…

CANLANSIN METABOLİZMALAR

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Cevabını veremediğimiz birçok soru
bizi huzursuz edebiliyor. Çevremizde
tehdit olarak algıladığımız sorunlar
kaygılanmamıza yol açabiliyor. Peki
endişelerimizi azaltmanın, kendimizi
sakinleştirebilmenin yolu nedir?
Başlangıçta, bu 4 yola başvurmanın fay-
dalarını göreceksiniz.

1. Mümkün olanla muhtemel olanı
ayırın. Kötü olayların başımıza gelmesi
mümkün olan bir dünyada yaşıyoruz.
Ama gerçek şu ki, binlerce uçak varması
gerektiği noktaya güvenli bir şekilde
ulaşıyor. Bunu unutmayın, sizin
uçağınızın da güvenli bir şekilde inecek
olması en muhtemel.

2. Haberlerin sizi etkileyecek
olmasının hiçbir zaman sonu yok.
Bazı insanlar için haberler büyüleyi-
ci. Bazı insanlar içinse, kesintisiz
trajik haberler almak çok gergin
ve yorucu. Eğer ikinci kate-
gorideyseniz, kendinize bazen izin
verebilirsiniz. Sesini kısın ve sizi

rahatlatacak bir şeye odaklanın.
3. Korkularınızı çocuklarınızdan

sakının. Unutmayın ki çocuklar
farkında olmadan gerginliğinize maruz
kalabiliyor. Ve çocuklar bu korkularınızı
aylarca hatta yıllarca yaşayabiliyor.

4. Başkalarına yardım ederek daha
güçlü hissedin. Bu durumu hiçbir
zaman değiştiremezsiniz. Ama

harekete geçerseniz, bu konuda daha
kontrollü olacaksınız. Hayattan keyif
almaya bakın.

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu

Sinirle başa
çıkmanın 4 yolu
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Belki görmezden
gelmek işinize geli-
yor ama bilin ki;

Türk futbolu ‘şimdilik’
cezalıdır.

Gerisinin de gelmesi
ihtimali vardır. Sizin tescil
ettiklerinizi almadı UEFA.

Bu ülkeye bir ceza değil
midir?

Sizin ceza vermediğinizi
de almıyor ceza vererek..

Bu da ülkeye ceza değil
midir?

Sizin sıralamanızda
‘Avrupa’ya gidemez’
sırasında yer alan bir takı-
ma ‘sen gel’ dediğinde hiç
yüzünüz kızarmadı mı?

Siz aklıyorsunuz, ülke
tekrar yargılamaya kalkı-
yor, yargılanan ‘acaba
yanımda kimleri de
yakarım’ telaşında, UEFA
ise ne sizi ne de takımları
dinlemeden kafasına göre
geleceklerle gelemeyecek-
leri tayin ediyor.

Bu da mı gol değil?
Biten Dünya Kupası

can çekişen ve dünya fut-
bol piyasasının acımasız
geriliminden güzelliği
ıskaladığımızı görünce
istedim ki güzelliği
geçmişten bulup
taşıyayım.

Daldım tarihin tozlu
raflarına, yaşamayı çok
istediğim dönemden bul-
dum çıkardım futbolun
acımasız güzelliğinden bir
demet.

Beğendiniz beğendiniz..
Beğenmediyseniz o

zaman..

Bu da mı gol değil?

TARİHİN SOYUNMA
ODASINDAN

Yıl 1922…
İşi ayakkabı boyacılığıy-

dı…
Boyanacak ayakkabısı

olan az, boyatacak parası
olan ise hiç yok gibiydi

yüzyılın ilk çeyreği henüz
bitmişken...

Jose Leandro Andrade,
boya sandığını şehrin tek
işlek caddesinin kaldırımı-
na ve o dönemin en
görkemli otelinin karşısına
yerleştirmişti. Hafta içi
ayakkabı boyayarak
karnını doyuruyor,
Cumartesi günleri kurulan
panayırda dans ederek
birkaç kuruş daha toplu-
yor ve ancak karnını
doyurabiliyordu. Saha
uzak olduğu için ancak
pazar günleri top oyna-
maya götürürlerse gide-
biliyordu...
Rengi siyahtı...

O nedenle şansı çok
azdı…

Artur
Frieden-
reich’in maça
geç çıkma
nedeni soyun-
ma odasında
saçlarını yağla-
yarak
düzeltme
çabalarının
çok geç sonuç
vermesiydi.
Yeşil gözlü bir
melez olarak

oynuyor ve tarihe
Pele’den daha fazla gol
atmış tek adam olarak
geçiyordu. Pele onlarca yıl
sonra 1279 gole ulaştığın-
da ansiklopedik kayıtlarda
Friedenreich’in tam 1329
resmi gole ulaştığı yazıyor-
du.

Takım arkadaşı Carlos

Alberto ise yüzünü pirinç
tozuyla beyazlatarak, en
azından melezmiş intibası
vererek takımda yer bula-
biliyordu…

Otelin önüne biri çıktı.
Yanında kendi gibi giyin-
miş kalantor birkaç kişi
daha vardı. Belli ki
şehirde bulunan üç beş
arabadan birinin gelmesini
bekliyorlardı.

İçlerinden biri guruptan
ayrıldı ve karşı kaldırıma
doğru yürüdü.
Leandro’nun yanına geldi
sağ ayağını boyacı
sandığının üzerine uzattı.

Ayakkabı itinayla
boyandı ve bittiğinde adını
sordu boyacının. “Jose”
cevabını aldığında bu
sevimli siyahın başını
okşadı ve yarım gümüş
şilini avucuna bıraktı.
Leandro Andrade o
zaman dikkatle baktı
adamın yüzüne. “Bir yan-
lışlık olmalı” diyordu
bakışları. Adam arkasını
döndü ve yürüdü otelin
önüne gelmiş olan siyah
büyük bir arabaya doğru...

Çeyrek gümüş şilin bile
bir haftada kazandığından
fazlaydı Jose Leandro
Andrade’nin. Avucunda
ise yarım gümüş şilin vardı
ve ışıl ışıl parlıyordu.

“O zaman” dedi kendi
kendine...

“O zaman bu hafta
panayıra gitmem, bir
güzel uyurum ve karnımı
doyurup pazar günkü
maça kendim gidebilirim.

Hatta Pedro Arispe’nin
yol parasını bile ben çeke-
bilirim...”

Bilmiyordu, o hafta
sonu üst üste oynanacak
iki maçta ülkesinin
Olimpiyat Milli Takımı
seçmelerinin yapıla-
cağını…

� � �

Kadroya seçilmiş ve
herkesin ağzının açık
kaldığı tam 6 maç
oynamıştı...

Andrade ismini Paris’te
Olimpiyat Oyunları’nda
duymayan kalmamıştı.
Kimsenin bir şey bek-
lemediği Uruguay takımı
finale gelmiş ve iki de
siyah oynatarak tüm
dünyayı şaşırtmıştı.

Finalde fırtına gibi esen

Jose Leandro Andrade,
iki muhteşem gol atmış,
kıvrak çalımları ve inanıl-
maz süratiyle tüm karşısın-
da oynayanları perişan
etmişti. Finali Uruguay
kazandı...

Kimsenin beklemediği
ve tarihte ilk defa kıta
Avrupa’sında siyahi oyun-
cu oynatan ilk takım,
herkesi yenmiş ve sıra
kupa törenine gelmişti.

Dizildiler saha kenarı-
na...

Bir kupa getirildi...
Sonra bir heyet üstleri-

ne doğru ağır adımlarla
yürümeye başladı.

İyice yakınlarına gelince
tanıdı adamı -ki bu melon
şapkalı adam,
Montevideo’da
ayakkabısını boyadığı
adamdı…

- Kim bu diye sordu...
Sorusuna cevap küçük

bir araştırmadan sonra
geldi...

- Oyunları düzenleyen
bir baronmuş...

Ayakkabısını boyadığı
ve bir şilin karşılığında
seçmelere gidip takıma
girebildiği ve şimdi de
olimpiyat şampiyonu
olarak elinden kupayı ala-
cağı bu adamın adı Baron
Pierre de Coubertin idi...

Baron onu hatırla-
madı...

Andrade titreyerek aldı
elinden kupayı...

Havaya kaldırdığında
bir dok işçisi kadar bile
kazanamayan o simsiyah
yeteneğin teri gözyaşına
karıştı...

Ve ardından başladı
Dünya Kupası rüyası..

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

BU DA MI GOL DEĞİL?

Alsancak ve Atatürk Stadı’nın
bu sezon yoğun maç tempo-
sunu kaldırıp kaldıramayaca-

ğı ile ilgili İzmirli kulüp başkanları
ve teknik direktörler Ben HABER
Gazetesi’ne açıklamalarda bulun-
du.

Alsancak Stadı’nın Gençlik
Spor İl Müdürlüğü ile birlikte
bakımından sorumlu olan Altay
Kulübü'nde Başkan Aslan Savaşan,
''Geçen sezon yapılan zemin yeni-
lemesi ile fazla sıkıntı yaşamadık.
Yeni sezonda Alsancak Stadı İzmir
takımlarının yükünü çekmeye
hazır'' diye konuştu.

Altay Spor Kulübü
Başkanı Aslan Savaşan,
Altay Alsancak Stadı’nın
yeni sezona tam anlamı
ile hazır olduğunu ifade
etti. Sezon içinde yoğun
maç programının statları
yıprattığını söyleyen
Savaşan, ''Alsancak Stadı
eski bir stat ama tüm
zemini baştan yeniledik.
Drenaj sistemini yeniden
kurduk. Mevsimler nedeniyle alı-

nacak yağışlar stat zeminini bu
sene kesinlikle etkilemeyecektir.
Bir tribünümüzü yenileyeceğiz,
giriş-çıkış bölümlerinde ufak tefek
eksikler var ama tamamlayacağız.
Yeni çimleri ve drenaj sistemi için
3-4 firma arasında en kaliteli firma
ile çalıştık. Alsancak Stadı yapılan
yenilemelerle yeni sezonda İzmir
takımlarının yükünü çekmeye
hazır'' diye konuştu.

Alsancak Stadı daha
kompakt bir stat

Karşıyaka Spor Kulübü
Başkanı Fatih Diniz de
yoğun maç trafiği yaşa-
nan Alsancak ve Atatürk
Statları ile ilgili yeni
sezon için görüşlerini
paylaştı. Altınordu'nun 1.
Lig’e yükselmesi ile bir-
likte stat kapasitelerinin
zorlanabileceğini belir-
ten Diniz, ''Geçen sezon
tüm kulüplerimizin des-
teği ve federasyonumu-

zun da destekleri ile Alsancak

Stadı’nın zemini yenilendi.
Mevsimlerin de düzgün gitmesi ile
birlikte 4 takım maçlarımızı sıkıntı
yaşamadan oynadık. Yeni zemin
yeni sezona kadar dinlenmiş vazi-
yette olacağı için bu sezon da maç-
larımızı yaparken bir sıkıntı yaşa-
yacağımızı sanmıyorum'' dedi.

Diniz, ''Göztepe, Altay,
Altınordu ve biz federasyonla
görüşerek maçlarımızı bir
cumartesi bir pazar oyna-
dık. Herhangi bir çakış-
ma olmadığı gibi stat
kapasiteleri de zorlanma-
dı. Bu sezon da aynı yolu
izleyeceğiz ve sıkıntı
yaşamayacağız'' diye
konuştu.

Diniz, Alsancak
Stadı’nın daha kompakt
bir stat olduğunu, dolayı-
sıyla tüm kulüplerin maçlarını
daha çok Alsancak Stadı’nda oyna-
mak istediğini belirtti. Başkan
Diniz,''Geçen sezon federasyonu-
muzla uyumlu bir çalışma yaptık
ve kupa maçlarımızı Atatürk
Stadı’nda oynadık. Lig maçlarımızı

da Alsancak Stadı’nda oynadık. Bu
sezon da aynı yolu izleyeceğiz''
dedi.

Göztepe, Alsancak’tan
memnun

Bu sezon 2. ligde iddialı bir
kadro kurarak dikkat çeken
Göztepe adına açıklamalarda

bulunan 2. Başkan Fatih
Dalan ise sarı kırmızılı
kulübün bu sezon
Alsancak Stadı’ndan
başka bir stadyum
düşünmediğini oldukça
net bir biçimde ortaya
koydu.

Dalan, “Alsancak
Stadı'nda bu sene bir
yoğunluk yaşanacak
ancak geçtiğimiz yıl da

aynı yoğunluk yaşandı orada.
Herhangi bir sorun yaşanmadığın-
dan yola çıkarak, bu sene de yaşa-
nacağını sanmıyorum. Stadyum
Altay kulübünün sorumluluğunda
ve Altay yönetiminin de bir eksikli-
ğe mahal bırakacağını sanmıyo-

rum. Bu sezon Alsancak
Stadı'nda başarılı bir
sezon geçireceğiz.
Atatürk Stadı'na da git-
meyi düşünmüyoruz”
dedi.

İzmir Gücü Spor
Vakfı Başkanı Tuğrul Yemişçi ise
statlar konusunda şu görüşleri pay-
laştı:

''Göztepe, Karşıyaka, Altay ve
Altınordu'dan oluşan 4 kulübümüz
de Alsancak Stadı'nda maç yap-
mak için başvuruda bulundu. Bu
durumda Alsancak Stadı yeterli
olmayacaktır. Stadın fiziki durumu
iyi durumda ama tribünlerin hali
ve genel durumu pek iç açıcı değil''
dedi.

Açık tribünde çökme
tehlikesi mi var?

Yemişçi, ''Açık tribün kolonla-
rının sakat olduğu yıllardır gün-
demde ve çökme tehlikesi var.
Yeni statlara kavuşmamız lazım.
Haftada 2 maç olacak burada.
Yazın kuru havalarda iyi de kışın

zemin ne duruma gelir bilemiyo-
ruz. Genel olarak stadyum sorunu-
muz devam ediyor. Atatürk Stadı
kullanılabilir durumda ama kulüp-
lerimiz tercih etmiyor. Atatürk
Stadı yenilenecek ama İzmir'de
bize esas gerekli olan butik stad-
yumlar. İZVAK Başkanı olarak
şunu söylüyorum, İzmir'de maç
oynayabileceğimiz düzgün stad-
yumlara ihtiyacımız var ve bir an
evvel bu sorunun çözülmesini dili-
yorum'' dedi.

4 takımın oynaması
sıkıntılı

Altınordu Teknik
Direktörü Hüseyin
Eroğlu da stat konusunu
değerlendirdi. Eroğlu,
''Alsancak Stadı'nda 4
takımın oynaması sıkıntılı
gibi duruyor. Çünkü bu
stadyumda her hafta
mutlaka 2 maç olacak.
Arkamıza baktığımız
zaman geçtiğimiz yıl

Alsancak'ın çimleri yenilendikten
sonra sıkıntı yaşanmadı. Kaldı ki
çok fazla seçenek de yok. Atatürk
Stadı'na gitmeyi düşünmüyoruz.
Sonuçta biz bir takımız ve hep
beraber hangi stadyumda olursa
olsun oynayıp en iyi neticeyi almak
durumundayız. Birçok oyuncumuz
ilk kez PTT 1. Lig'de forma giye-
cek. Lige renk getireceğiz'' dedi.

YİNE ALSANCAK
STADYUMU’NA KALDIK

Yıllardır İzmir'in yükünü çeken iki stat Alsancak ve Atatürk statları bu sene de
İzmir kulüplerinin yükünü çekecek gibi duruyor. Stat konusunda yerel yönetimler

ve hükümet kendi arasında çekişe dursun İzmir'deki spor kulüpleri bu sezon da
yeni statlarına kavuşamayacak gibi duruyor.

Fatih Diniz

Fatih Dalan

Tuğrul Yemişçi

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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